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Cazibe Merkezi’nin 
temeli atılıyor

3 Kasım 2007 Cumartesi günü 
saat 13.00'te yapılacak olan temel 
atma törenine Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’te 
katılacak. Haberi sayfa 2’de

Abdullah Öcalan’ın 3 avukatı Imralı Adası’na gitmek için 
dün İlçe Jandarma Bölük Komuttanlığı’na geldi 

Apo’nun avukatları 
protestolarla adaya gitti

5 haftadır İmrah Adası’n 
iaki terörist başı Abdullah 
Dcalan ile görüşemeyen avu 
tatları dün geniş güvenlik ön 
emleri arasında jandarmada 
şlemleri yapıldıktan sonra 
idaya gittiler. 100 kişilik bir 
]rup, sabahın erken saat- 
erinde ellerinde bayraklarla 
\po’yu ve avukatları protesto 
ittiler. Haberi sayfa 3’de

Erdal İnönü
yaşama 

veda etti

Eski Başbakan Yardımcılarından, 2. 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu 
Prof. Dr. Erdal İnönü, tedavi gördüğü 
ABD'nin Houston kentinde, 81 yaşın
da hayatını kaybetti. Haberi sayfa 5‘de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik’in gündemi yok
k Gemlik gündemini yakalamak istiyorum ama 
Gemlik’te gündem mündem yok.

Siyasetçi kafasını toprağa gömmüş çıkarmı 
yor, yerel yönetimin varlığı ile yokluğu belli değil.. 

ı Nasıl yakalayacaksın Gemlik’te gündemi. 
| Gündem oluşturacak bir kurum yok Gemlik’te. 
\ 0 nedenle biz de yurt gündemine el atmak 
zorunda kalıyoruz.

Dün, günlerden Çarşambaydı.
Çarşamba günleri ise İmrah Adası’nda devlet 

tarafından korunan PKK lideri, bölücübaşı 
Abdullah Öcalan’ın avukatları ada ziyareti yapı 
yortar. 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
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Gemlikspor Başkanı 
Birol Beyhan, yeni 
sezon hazırlıklarına 
başladıklarını belir
tirken, "Gemlikspor 
özel kişilerin bağım
lılığından kurtarıla 
rak kurumsal hale 
dönüş türülecek ve 
yeni sezonda hedefe 
koşacaktır" dedi.
Haberi sayfa 4'de

http://www.gemlikkorfezgazctcsi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cazibe Merkezi'nin temeli alılıyor
3 Kasım 2007 Cumartesi günü saat 13.00'te yapılacak olan temel atma 
törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’te katılacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 3 Kasım 
2007 Cumartesi günü 
saat 13.00'te ilçemiz 
de yapılmakta olan 
iş merkezinin temel 
atma törenine 
katılacak.
Bakan olduktan 
sonra ikinci kez 
Gemlik'i ziyaret 
edecek olan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik'in 
ilçemizin sorunlarıyla 
yakından ilgilendiğini 
söyleyen AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
"Çalışma Bakanımız 
grup başkan vekilliği 
döneminde olduğu 
gibi İlçemize ve 
Bursa'mıza 
yapılacak yatırımları 
hep desteklemiştir. 
Sorunlarımızın 
çözüm noktasında 
hep yanımızda 
olmuştur.’ dedi. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yapılmakta 
olan iş merkezinin 
temel atma

Para bozdurma 
bahanesiyle yaşlı 

adamı dolandırdılar
Bursa'da patates 
soğan satarak sokak 
aralarında dolaşan 
kimliği belirsiz 2 
şahıs, camda gör 
dükleri yaşlı adamın 
bin 750 YTL parasını 
kapıp kaçtı. Kefen pa 
rası olarak biriktirdiği 
paraları çaldırdığını 
anlatırken göz yaşla 
rina hakim olamayan 
yaşlı adam, "İnsafları 
varsa paramı geri 
getirsinler" dedi.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
sine bağlı Sıraceviz 
ler Mahallesi Mestan 
lı Sokak'ta meydana 
gelen olayda, plakası 
belirlenemeyen bir 
kamyonetle patates 
soğan satma bahane 
siyle sokakları gezen 
kimliği belirsiz 2 
zanlı, camdan bakan 
82 yaşındaki Mustafa 
Seyitoğlu'nu görünce 
harekete geçti. Yaşlı 
adama "Çok güzel 
patates var, almak 
ister misin?" diye 
soran zanlılar, yaşlı

adam almak isteme 
yince Seyitoğlu'ndan [ 
1 bardak su istedi.
Elinde bardakla ca 
ma çıkan yaşlı ada > 
ma bu sefer de sahte 
100 YTL para veren ıl 
şahıslar yaşlı adam 
dan parayı bozmasını I 
istedi. Bunun üzerine 
Seyitoğlu parayı 
bozmak için gömlek J 
cebinden emekli 
maaşıyla biriktirdiği < 
bin 750 YTL parayı 
çıkardı. Zanlılar 
penceredeki adamın 
elindeki paraları 
kapıp kamyonete 
binerek kaçtı.
Neye uğradığını 
anlayamayan Muşta | 
fa Seyitoğlu, üst 
katta oturan gelinine 
çıkarak durumu anlat 
tı. İhbar üzerine po 
lis, Ford'dan bozma 
turuncu renkli 
kamyonetin peşine 
düştü. Yaşlı adamın 
ifadesini alan 
ekipler olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

SATILIK - KİMLİK LÖK MİRİLER ve İŞYERLERİ 
baytaİ www.baytasinsaat.com 

------ YENİ PROJEMİZ- 
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama,

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, 'SAsansörlü, 
'S Hazır Mutfak, 
’S Dış kapı çelik kapı, 

İç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 
Islak zeminler seramik

DEVREN SATILIK MARKET

Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yaırnda, 
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

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ 
NEDENİYLE ACİL 
DEVREN SATILIK 

MARKET 
ANADOLU ALIŞVERİŞ 

Orhangazi Cad. 
Çifte Kahveler yanı 
Tel: 0 544 499 89 37

KflŞCDC B€KL€M€K VOK

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 iş MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

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

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATI ARI A

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

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

http://www.baytasinsaat.com
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Abdullah Öcalan’ın 3 avukatı İmralı Adası’na gitmek için 
dün İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına geldi 

Apo’nun avukatları 
protestolarla adaya gitti

5 haftadır İmralı Adası’ndaki terörist başı Abdullah Öcalan 
ile görüşemeyen avukatları dün geniş güvenlik önlemleri arasın
da adaya gittiler. 100 kişilik bir grup, sabahın erken saatlerinde 
ellerinde bayraklarla Apo’yu ve avukatları protesto ettiler.
Terör örgütü elebaşı 
Öcalan’ın avukatları 
İmralı Adası’na 
geçiş yapmak için 
geldikleri Gemlik'te 
ablukaya alındı. 
Öfkeli grup güvenlik 
güçleri tarafından 
sakinleştirilmeye 
çalışıldı.
Öcalan’ın avukatları 

t Ömür Güneş, 
Osman Çelik ve 
Mustafa Eraslan, 
Öcalan ile görüşmek 

| amacıyla İmralı 
I Adası’na gitmek 

için dün sabah 
saatlerinde 
Gemlik İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığına geldi. 
Bu sırada, ellerinde 
Türk bayrakları 
taşıyan bir grup, 
Jandarma 
Komutanlığı’nın 
karşısında toplandı. 
Terör örgütü 
aleyhine sloganlar 
atan grup, geçiş 
işlemlerinin 
tamamlanmasını 
bekleyen avukatlara 
tepki gösterdi. 
Avukatlar, Jandarma 
Komutanlığı’nın 
bahçesine alınırken, 
grup güvenlik 
güçleri tarafından 
sakinleştirilmeye 
çalışıldı.
IMRALI’YA 
GÖTÜRÜLDÜ 
Jandarmada işlemleri 
yapılan 3 avukat, 

. Imrah'ya geçmek 
üzere minibüsle

I GEMPORT 
znam'na götürüldü.

Zekatların
5 haftadır bölücübaşı 
ile görüşmedikleri 
ifade edildi.
Şırnak ve 
Hakkari'deki 
şehit olaylarının 
ardından 500 kişi 
geçtiğimiz hafta 
Gemlik Jandarma 
Bölük Komutanlığı 
önünde toplanmış

bölücübaşının 
Avukatlarının 
gelmesini beklerken 
aleyhte sloganlar 
atmaya başlamıştı. 
Ancak Avukatlar 
gelmeyince kalabalık 
yürüyerek, sloganlar 
atarak Gemlik’e 
gelmişlerdi. 
Bir aydır İmrah 
Adası’na gidemeyen 
Öcalan’ın avukatları 
Adalet Bakanlığı 
tarafından bir 
süre önce tahsis 
edilen Tuzla 
gemisiyle adaya 
gittiler.
TUZLA GEMİSİ 
AVUKATLARA 
TAHSİS EDİLDİ 
İmrah Adası ile 
ilişkiyi sağlayan 
“İmralı 9” adlı 
geminin arızalanması 
nedeniyle bu hatta 
Tuzla gemisi 
tahsis edildi.
Bölücübaşının 
avukatları Ömer 
Güneş, Mustafa 
Eraslan ve Osman 
Çelik dün sabah 
saatlerinde 
Tuzla gemisiyle 
GEMPORT 
Limanı'ndan 
Imrah'ya gittiler. 
Geminin yaklaşık 
bir yıl önce 
Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri 
tarafından Adalet 
Bakanlığı'na

hibe edildiği ve avukatlarının
Adalet Bakanlığı'nın kullanımına gön-
da gemiyi öcalan’ın derdiği öğrenildi.

YaaYORUM
,, • Diş Hekimi
Ozcan VURAL

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

Hainler!...
Cumhuriyetin 84. yıldönümü, hem buruk 

hem de büyük bir coşkuyla kutlandı.
Hainlerin iç ve dış mihraklarla yaptığı işbir

liği ile güvenlik güçlerimize saldırıp kurduk
ları hain ve kahpe pusularla yiğitlerimizi şe 
hit etmeleri sonucu yüce Türk milleti yeni 
den kenetlendi.

Cumhuriyet’in ilanının 84. yıldönümünü 
kutladığımız 29 Ekim’in böyle bir güne gelme 
si sonucu Türk milleti tıpkı 1919 ruhunu 
dönüp külleri arasından yeniden doğmaya 
ve toparlanmaya başladı.

Kalleşlerin kurduğu hain pusular sonucu 
verdiğimiz şehitler, milletimizi vurulmuş bir 
kamçı gibi bizleri yeniden bir araya getirtip, 
el ele, kol kola, sırt sırta, olmamızı sağladı.

Harici hainler belli.
Artık bilin bunları...
Peki dahili hainler kim?
Bunu bilmek için dâhi olmaya gerek yok.
Başta bir takım güçlerin maşalığını yapan, 

ülkemin bütçsesinden tüyü bitmemiş yetimin 
hakkını alıp yiyenler ve güvenlik güçlerimizi 
şehit eden eli kanh canilere ve şimdilerde 
ada sahibi olan bebek katiline kardeşim 
diyenler.

Yetmez mi?
Ne için dağda olduğunu bilmeyen o zavallı 

hainlere ne demeli.
Ya bunlara destek veren, kendilerine göre 

okumuş, yazmış, hatta kendilerini entelek
tüel sayanlara ne demeli.

Dahildi Amerika, Avrupa Birliği ve terör 
örgütünün sozcuiugunu yapan »\urtıe, terör 
örgütünü birbirinden ayıramâyan zavallı 
aydınlar.

Bunların kim olduğu tıpkı Cumhuriyetin 
kurulduğu zaman, “Cumhuriyet alkış ile, dua 
ile, şenlik ile yaşamaz” diye yazanlar olduğu 
gibi, bugün de aynı şeyleri yazanları öğren
mek için, son birkaç günlük gazetelere 
bakıhrsabu şahısların kim olduğu görülür.

1919 ruhu canlanıyor...
İşte geçtiğimiz bugün aynen 1919 ruhu ile 

yeniden bir arada ve vatan savunmasında.
“Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır” 
Gençlerimiz işgalci kafa-hain işbirliğinin 

sahneye çıktığı, işten ve dıştan kuşatma altı
na alındığımız şu günlerde çağdaş Türki 
ye’nin rotasını değiştirmek isteyen dinimize, 
dilimize, kimliğimize ve birliğimize müdahale 
etmek isteyenlere karşı kurulduğundan bu 
yana dostlara güven, düşmanlara korku 
veren ordumuzda bir aradalar.

Ve Mehmet Akif’in, İstiklal Marşımız’da, 
“..Arkadaş yurduma alçaklar uğratma 

sakın.
Siper et gövdeni dursun bu hayasızca 

akın” sözlerine uygun olarak vatan savun- 
maşındalar.

“Ey bu topraklar için toprağa düşmüş 
asker”

Sen o kadar büyüksün ki,dünyalara sığ
mazsın..

Sen bizim her zaman gönlümüzde, kalbi 
mizdesin ve olacaksın da.

Bu vatanı kuran direksin...
Seninle gurur duyuyoruz.
Yarınlarda torunların da aynı gururu duya

cak. Mekanın cennet olsun...

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Gemlikspor Başkanı Birol Beyhan, Gemlikspor’un bu yıl gerçekten bu işi İyi bilenlerin elinde büyük atılımlar yapacağını söyledi.

“Gemlikspor hedefe koşacak”
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlikspor Başkam 
Birol Beyhan, yeni 
sezon hazırlıklarına 
başladıklarını belir
tirken, "Gemlikspor 
özel kişilerin bağım
lılığından kurtarılarak 
kurumsal hale dönüş 
türülecek ve yeni 
sezonda hedefe 
koşacaktır" dedi. 
Gemlikspor’un bu yıl 
gerçekten bu işi iyi 
bilenlerin elinde bü 
yük atılımlar yapaca 
ğım müjdeleyen Birol 
Beyhan, en büyük 
ihtiyaçlarının ise ilçe 
stadı yanındaki arsa 
nın istimlak edilerek 
Gemlikspor'a verilme
si olduğunu söyledi. 
Gemlikspor’un önceki 
yıllarda başarıyla 
çalıştıran Özmetin 
Erkut'un danışman 
olarak görev 
yapacağı takımın 
görüşmelerde 
bulunulduğu ve

Bursa'da çok iyi 
bilinen hoca Niyazı 
Aşır'a emanet 
edileceğini söyleyen 
Beyhan, "Hedefimiz 
çok büyük, önce 
kurumsallaşmaya 
bakacağız. 
Gemlikspor’un ilk 
hedefi tesistir.

İstimlak edilmesini 
istediğimiz alanın 
Gemlikspor’a 
verilmesini istiyoruz. 
Burada her türlü 
sosyal tesisi kurmak 
istiyoruz. Buradan 
elde edeceğimiz 
gelirle Gemlikspor 
haşandan başarıya 

koşacaktır. Bunun 
için Belediye Başka 
nımızdan destek 
bekliyoruz" dedi. 
HEDEF BÜYÜK 
Gemlikspor’un 
şimdiye kadar bağımlı 
olduğu özel kişiler
den kurtarılacak 
kurumsal hale geti 

rilmesi için çalışma 
lara başladıklarını 
söyleyen başkan 
Birol Beyhan, 
"Bize sadece arsayı 
versinler, orada 
yapacağımız tesisle 
Gemlikspor’u kendi 
başına ekonomisini 
kazanan kulüp haline 
getireceğiz” dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'den randevu 
aldıklarını ve 
görüşmeye gidecek
lerini bildiren Birol 
Beyhan, kendisinden 
Gemlikspor’a destek 
vermesini isteyecek
lerini söyledi.
Siyasi parti başkan- 
larından da destek 
beklediklerini söyle 
yen Başkan Beyhan, 
"Her destek maddi 
olarak düşünülmesin. 
Bizim yanımızda 
olsunlar ama sadece 
sözleriyle değil. 
Bize gerçekten 
destek versinler.

Gemlikspor 
hepimizin takımıdır" 
şeklinde konuştu. 
İl Genel Başkanı 
Nurettin Avcı He 
de görüşerek 
Gemlikspor'a 
destek 
isteyeceklerini 
söyleyen Birol 
Beyhan, Bursa’da 
sporda kendini 
ispat etmiş Spor 
Akademisi öğretim 
Görevlisi Ahmet 
Apaydın'ın da 
Gemlikspor’a her 
türlü yardım için 
çalışacağını söyledi. 
Uzun yıllardan bu 
yana Bursa'da olsun, 
çevre il ve ilçelerde 
olsun bir çok beden 
eğitimi öğretmeni 
yetiştiren, bir çok 
kulübe spor bilgisiyle 
katkıda bulunan 
Ahmet Apaydın 
aynı zamanda 
Futbol Federasyonu 
Kurs Hocalığı 
görevini de yapıyor.

Binicilik için çok düşündüler
Seyfettin SEKERSÖZ
İl Lig Heyetinin 
düzenlediği Gemlik 
İlçesi Okullar arası 
Satranç İlçe Birinciliği 

yarışması yapıldı. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Salonunda 
yapılan yarışmaya 
Küçükler, Yıldızlar ve 
Gençler olmak üzere

19 katagoride 52 
öğrenci katıldı.
13 okuldan yarışmaya 
katılan öğrenciler ilk 
iki sırayı alabilmek 
için tüm düşünceleri

ni oyuna verirken 
derece alanlar 
bugün yapılacak 
törendeTdçıklanacak. 
ilçe Lig Heyeti Genel 
Sekreteri ve İl Lig 
Heyeti satranç 
Temsilcisi Ali 
Görücü ile ilçe 
Lig Heyeti satranç 
Sorumlusu 
Muammer inan’ın 
takip ettiği yarışmada 
hakemlikleri Murat 
S elik, Haşan

İken ve Bayram 
Kömürcü yaptı. 
Satranç İlçe 
Birinciliğinde 
kendi 
katagorilerinde 
ilk iki sırayı

alan öğrenciler 
13-16 Kasım 2007 
tarihlerinde 
Bursa'da yapılacak

Satranç il 
Birinciliğinde 
Gemlik'i temsil 
edecekler.

KfiŞ€D€ BCKICMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0 SAATTE TESLİM EDİLİR 
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1 Kasım 2007 Perşembe Gemlik Körfez

Gemlik’in gündemi yok
Avukatlar yılladır Gemlik’e gelir, 

İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 
tarafından kontrolleri yapıldıktan 
sonra GEMPORT Limanına götü 
rülür ve orada bekleyen özel gemi 
ile Adaya giderler.

Bölücübaşıyla görüştükten son 
ra bir bakarsınız dış basında Ablul 
lah Öcalan’dan emirler örgüte götü 
rülmüş.

Devletin kimsenin ulaşamayaca 
ğı bir adada hükümlü olarak tuttu 
ğu bu özel kişi buradan PKk’lılara 
haberi başka hangi yolla ulaştıra
bilir?

Bir yol var o da Avukatları...
O nedenle Öcalanın avukatları 

sık sık basında topa tutulurlar..
İşte o avukatlar, dün sabah -5 

haf tadır gelememişler- İmrah’ya 
gitmek için Gemlik’e geldiler.

Avukatların geleceğini bilen 
yaklaşık 100 protestocu, ellerinde 
bayraklarla avukatları bekledi ve 
onlara lanetler yağdırdılar.

Bu da onların demokratik hak
ları.

Avukatlar devletin özel gemi 
siyle adaya götürüldü, getirildi.

Bu böyle devam edecek..
Nereye kadar?
Onu bilen yok.
Bu arada önceki gün Demokrat 

Toplum Partisi(DTP) Ankara'da 
yapacağı olağan genel kurul 
öncesinde Diyarbakır’da üç gün

Gün^ Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmall.com

süren kongresinde hazırladığı 
sonuç bildirgesini çok dikkatlice 
okudum.

Dün ulusal basın bu sounç bildir 
gesini birinci sayfalardan haber 
yaptılar.

Burada bize göre bir hayin ve 
çocuk katili olan Abdullan Öcalan, 
onlara göre “Kürt halkının öderi” 
gösteriliyor.

Bildirge aynen şöyle sürüyor:
“Kongremiz inkar, imha ve küre

sel sermayenin ihtiyaçlarını esas 
alan anayasal yaklaşımlarını red
deder. Kürt Halk önderi Abdullah 
Öcalan’ın Kürt sorununa demokra 
tik çözüm yaklaşımını son derece 
belirleyici olduğu sonucuna var
mıştır. Öcalan’ın İmrah’dan başka 
bir yere nakli ile sağlık sorunlarının 
giderilmesi için tedavi sürecinin 
başlatılmasının toplumsal barış 
için rolünü oynayabileceği şek
linde halkla bağ kurabileceği bir or 
tam yaratılmasının, Türt halkın ka 
dar Türkiye demokrasisi açısından 
da son derece yaşamsaldır.”

Demokratik Toplum Partisi

Parlamentoya girdikten sonra 
giderek iliginç istemlerde bulun
maya başladılar.

Bunların başında Abdullah Öca 
lan la ilgili olanlar geliyor.

Bu istekleri yukarıda okudunuz.
Buna ne demeli.
Türk halkının düşmanı olan biri 

kişiyi, kürt halkının lideri kabul 
eden düşünce ile türk halkı nasıl 
aynı görüşte olacak.

DTP liderleri giderek kürtlerin 
çoğunlukta olduğu nüfus böl
gelerinde iç işlerinde özerklik iste
meye başladılar.

Yani eyalet sistemi istiyorlar.
Bakın ne diyorlar:
“ Bayrak ve resmi dil tüm Tür ki 

ye ulusu için geçerli olmakla birlik
te, her bölge ve özerk birimin kendi 
renkleri ve sembolleri ile demok 
ratik öz yönetimini esas alır.”

Ve devam ediyorlar.. Anayasa 
değişikliği istiyorlar.. Bu anayasa
da neler olacakmış bakın!

“ Bu idari modelde ademi mer 
keziyetçilik işletilerek birbiriyle 
yoğun bir şekilde sosya-kültürel ve 

ekonomik ilişiki içinde illeri kap
sayan ve il genel meclislerine ben
zer bir şekille seçimle işbaşına 
gelen bölgesel bir meclis, merkezi 
hükümet adına dış ilişkileri, maliye 
ve savunma hizmetleriyle, merkezi 
ve bölgesel yönetimlerce birlikte 
yürütülecek, emniyet ve adalet hiz 
metleri hariç, eğitim, sağlık kültür, 
sosyal hizmetleri, tarım, denizcilik, 
sanayi, imar, çevre, turizm, teleko- 
minikasyon, sosyal güvenlik, ka 
din, gençlik, spor gibi hizmet alan
larından sorumlu olacaktır.

Bu meclislere ‘Bölgesel Meclis’ 
meclislerde görev yapacak kişilere 
de ‘Bölge temsilcisi' denir. ”

Daha sonra da devamla bu mo 
delin fedaralizim olmadığını, etnik 
kökenlere dayalı bir özerkliği ifade 
etmediğini söyölüyorlar.

Bu partinin meclise gireli kaç ay 
oldu?

Şimdiden demokratik talepler 
diyerek, ülkeyi bölmeye çalışıyor
lar.

Kürtlere kürt illerininin özerkliği
ni, lazların yaşadığı illerin laz 
özerkliğini, çeçenlere, abazalara, 
gürcülere ayrı ayrı bir yapılaşma!

Bunun adı Türkiye’yi yavaş ya 
vaş parçalamaktır.

Bu görüşekiler ne zaman aymaz 
hktan ayacaklar.

Her halde buna Türk halkı evet 
demiyecektir.

Erdal İnönü yaşama veda etti
Eski Başbakan Yardımcılarından, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 

oğlu Prof. Dr. Erdal İnönü 81 yaşında hayata gözlerini yumdu
Eski Başbakan 
Yardımcılarından, 
2. Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü'nün oğlu 
Prof. Dr. Erdal İnönü, 
tedavi gördüğü 
ABD'nin Houston 
kentinde, 81 yaşında 
hayatını kaybetti. 
Erdal İnönü'nün TSİ 
05.00 sıralarında 
vefat ettiği öğrenildi. 
Geçtiğimiz yıl 
Houston'da bulunan 
M.D. Anderson Kan 
ser Merkezi'ndeki te 
davi gördükten sonra 
yurda dönen İnönü, 
hastalığının nükset 
mesi üzerine 27 
Ağustos'ta yeniden 
ABD'ye gitmişti. 
İnönü'nün yanında 
eşi Sevinç İnönü 
bulunuyordu.
Sevinç İnönü’nün 
eşinin vefat etmesi 
üzerine tansiyonu 
nun yükseldiği ve 
tedavi altına 
alındığı öğrenildi. 
İNÖNÜ’NÜN EVİNE 
ZİYARETÇİ AKINI 
ABD'de vefat eden 
eski başbakan 
yardımcılarından 
Erdal İnönü'nün 
Anadolu Hisarı'ndaki 
evi, vatandaşların ve 
basın mensuplarının 

akınına uğradı.
Kanser tedavisi için 
gittiği ABD'de haya 
tını kaybeden Erdal 
İnönü'nün ölümü 
vatandaşlar tarafın
dan büyük üzüntüyle 
karşılandı. İnönü'nün 
Beykoz Anadolu 
Hisan'nda kaldığı 
Sevinç ve Erdal İnönü 
Vakfı Merkezi, vatan
daşlar ve basın men
suplarının akınına 
uğradı. İnönü'nün 
aynı zamanda ev 
olarak kullandığı 
vakıf merkezine gelen 
vatandaşlar, ölüm 
haberinden duyduk
ları üzüntüyü dile 
getirerek, "Çok 
üzgünüz. Sağlıklı 
olduğunda buralarda 
gezerdi. Türk 
milletinin başı 
sağ olsun" dedi.
ERDAL İNÖNÜ 
KİMDİR?
1926 yılında Anka 
ra'da doğan Erdal 
İnönü, ilk, orta ve lise 
öğrenimini Ankara'da 
yaptı. Ankara Üniver
sitesi Fen Fakültesi'n 
den mezun olduktan 
sonra Amerika'ya 
giden İnönü, Califor 
nia Teknoloji Enstitü 
sü'nde yüksek lisans 

ve doktora yaptı. 
Yurda dönüşünde 
Ankara Üniversite- 
si'nde işe başlayan 
İnönü, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi 
ve İstanbul Boğaziçi 
Üniversitesi'nde 
Bölüm Başkanlığı, 
Fen Edebiyat Fakülte 
si Dekanlığı, Üniver
site Rektörlüğü gibi 
görevlerde bulundu. 
Erdal İnönü, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu 
TÜBİTAK'ın kuruluşu
na katkıda bulundu 
ve TÜBİTAK Temel 
Araştırmalar Enstitü 
sü'nde kurucu müdür 
lük görevini yürüttü. 
1983 yılında siyasete 
atılan Erdal İnönü, 
Sosyal Demokrasi 
Partisi (SODEP'in) 
kurucu Genel Başka 
m oldu. SODEP ile 
Halkçı Partinin Birleş 
mesi sonucu kurulan 
SHP'nin Genel Başka 
nı seçildi, Bu görevini 
1993 yılına kadar 
sürdürdü.
1986'daki ara seçim
lerde İzmir Milletveki 
li seçilerek Parlamen 
to'ya giren İnönü, 
1987 ve 1991 genel 
seçimlerinde yeniden 

aynı ilden 
milletvekili seçilerek 
parlamentoda 
görevine devam etti. 
1991 Genel seçim
lerinden sonra Doğru 
Yol Partisi ile SHP' 
nin kurduğu koalis 
yon hükümetinde 
Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı ola 
rak görev üstlendi ve 
1993 yılına kadar bu 
görevini sürdürdü. 
SHP'nin Cumhuriyet 
Halk Partisi ile bir
leşmesinin ardından, 
27 Mart 1995 tari
hinde Koalisyonun 
Sosyal Demokrat 
kanadında değişikliğe 
gidildi, Erdal mönü 
bu değişiklikle 
Dışişleri Bakanı ola 
rak atandı ve 1995 
yılının Mart ve Ekim 
ayları arasında Dışiş 
leri Bakanı olarak 
görev yaptı. 2004'ten 
bu yana Sabancı Üni 
versitesi ve TÜBİTAK 
Feza Gürsey Enstitü 
sü'nde görev yapan 
İnönü, Amerika 
Birleşik Devletleri'n 
de bir süre kanser 
tedavisi gördü. 
Hastalığının nük
setmesi üzerine yeni 
den Amerika Birleşik

Devletlerine giden 
Erdal İnönü, tedavi 
gördüğü Houstan'da 
yaşamını yitirdi. 
GÜL’DEN 
BAŞSAĞLIĞI MESAJI 
Cumhurbaşkanı Ab
dullah Gül, Erdal İnö
nü'nün vefatı dolayı 
sıyla, eşi Sevinç İnö
nü'yü telefonla ara
yarak, üzüntülerini 
bildirdi ve başsağlığı 
dileklerini iletti. 
Cumhurbaşkanı Gül, 
Erdal İnönü'nün vefa 
tı dolayısıyla bir de 
mesaj yayınladı. 
İnönü'nün Türk siya 
setinin saygın sima 
larından olduğuna 
dikkat çeken Gül, 
İnönü'nün vefatı nede 
niyle derin üzüntü 
duyduğunu kaydetti. 
ERDOĞAN’DAN 
BAŞSAĞLIĞI 
MESAJI Başbakan 
Recep Tayyip

Erdoğan, eski 
Başbakan yardımcı 
larından Prof. 
Dr. Erdal İnönü'nün 
vefatı dolayısıyla 
başsağlığı mesajı 
yayımladı.
Başbakanlık Basın 
Merkezi'nden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Başbakan Erdo 
ğan'ın mesajı şöyle: 
"Milletimizin yetiştirdi 
ği müstesna bilim ve 
siyaset adamlarından 
sayın Erdal Inö - 
nü'nün, tedavi gördü 
ğü ABD'de vefatını 
büyük bir teessürle 
öğrenmiş bulunuyo
rum. Saygın kişiliği 
ile bulunduğu görev 
lerde ülkesine ve mil
letine değerli hizmet 
lerde bulunan Erdal 
İnönü'ye rahmet, 
kederli ailesine ve 
milletimize baş
sağlığı diliyorum."
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Askerlik yoklamasını yaptırmayanların cezası artıyor
Askerlik yoklamasını 
yaptırmayan yüküm
lülere yönelik para 
cezaları artırılıyor. 
İlk yoklamasını 
yaptırmayan yüküm
lüler 20, son yokla
masını yaptırmayan 
yükümlüler 30 YTL 
para cezası ödeye
cek. Askerliği boyun
ca disiplin cezası 
almayan er ve 
erbaşa 7 gün ilave 
izin verilebilecek. 
Üniversite mezunu 
yükümlülerin askere 
şevkleri ise 2 yıla 
kadar ertelenebilecek. 

Ğ^nceki yasama döne
minde hazırlanarak 
TL3MM Milli Savunma 
Koımisyonu'na 
sunulan, ancak 
Genel Kurul gündemi 
ne Sinmediği için yeni 
lennnesi hükümet tara 
tından uygun görülen 
Askerlik Kanunu ile 
Yedetk Subaylar ve 
Yede k Askeri 
Memıurlar Kanunu'n 
da Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarlısı dün Milli 
Savunma Komisyo 
nu'nda ele alındı. 
AKP İstanbul Millet 

vekili Haşan Kemal 
Yardımcı başkanlığın
daki Komisyon toplan 
tısına Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül 
de katıldı. Milli Savun 
ma Komisyonu 
Başkanı Yardımcı, 
toplantı öncesi terör 
olaylarına ilişkin yap
tığı açıklamada, son 
dönemde yaşanan 
hain saldırıları şiddet 
le, nefretle kınadık
larını belirtti.
Yardımcı, "Bu tür 
saldırılar ülkemizin 
toprak bütünlüğünü, 
milletimizin can ve 

mal güvenliğini sağla
mak azim ve karar
lılığında olan güvenlik 
güçlerimizi asla 
yıldıramayacaktır. 
Türk milletinin bağ 
rından çıkan Türk 
Silahlı Kuvvetleri, 
dün olduğu gibi 
bugün de, gelecekte 
de hepimizin en bü 
yük güvencesi ola
caktır. Birlik ve bera 
bertiğe en fazla 
ihtiyacımızın olduğu 
şu günlerde herkes 
bilmelidir ki Cumhu 
riyet'e, ulusal birliği 
mize ve ülkemizin 

bölünmez bütün
lüğüne kasteden tüm 
eylemlere karşı 
Meclisimiz, hüküme
timiz, güvenlik güç
lerimiz gerekeni bü 
yük kararlılık ve titiz
likle yerine getirecek
tir. TBMM Milli Sa 
vunma Komisyonu 
olarak bizler de 
TSK'yı ilgilendiren 
konulardaki hassasi 
yet, titizlik ve işbirliği
ni bugüne kadar oldu 
ğu gibi bundan sonra 
da devam ettireceği 
mizi belirtmek iste 
rim. Kutsal vatan 

topraklarımızın 
bölünmez bütün
lüğünü korumak 
uğruna üs tün bir 
cesaret örneği göster
erek canını ortaya ! 
koyan aziz ve 
kahraman şehitleri 
mize Allah'tan 
rahmet diliyor, yakın- I 
larına ve tüm Silahlı 
Kuvvetleri mensu
plarına baş sağlığı 
dileklerimizi sunuyor, 
saldırılarda yara alan 
vatan evlatlarımıza 
da Allah'tan acil 
şifalar diliyoruz" 
diye konuştu.

CHP, Irak’a elektrik verilmesini meclise taşıdı
CHP İzmir Milletvekili 
Canan Arıtman, Tür 
kiye'nin Irak’a elektrik 
vermesi konusunu 
TBMM gündemine 
getirerek, Başbakan 
Erdoğan'a, "PKK te 
rör örgütünü destek 
ley en, yataklık yapan 
ülkeye ucuza elektrik 
vermekten vazgeçe
cek misiniz?" diye 
sordu. Arıtman, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
cevaplandırması 
istemiyle TBMM 
Başkanlığı'na bir soru 
önergesi sundu.

Önergesinde, PKK 
terör örgütünün yö 
netici ve PKK'lı terö 
ristlerin Kuzey Irak'ta 
barındıkları, barınma 
nın ötesinde serbest 
çe faaliyette bulun 
dukları, büro açtıkları, 
lojistik destek ve eğıi 
tim aldıkları, silahlan 
dıklarını belirten 
Arıtman, Türkiye’nin 
4 yıldır Kuzey Irak’a 
elektrik verdiğini 
hatırlattı. Arıtman, 
"Bu durumda PKK 
terör örgütünü 
koruyan, destekleyen 
Kuzey Irak bölgesel 

yönetimini destek
lemiş de olmuyor 
musunuz?” diye 
sordu. Kuzey Irak’a 
ucuz elektrik vere
bilmek için Bakanlar 
Kurulu kararı ile bu 
bölgeye satılan elek
triğin ÖTV'sinin iptal 
edildiğini kaydeden 
Arıtman, önergesinde 
şu sorulara yer verdi: 
"Devletin kilovat saa
tini 9:2 centten satın 
aldığı elektriği, Kuzey 
Irak'a 4.2 centten 
satılması durumunda 
aradaki fark Türk 
halkının cebinden 

çıkmış olmuyor mu? 
PKK'nın elektriğini 
Türk milletine ödet
miş olmuyor muşu 
nuz? PKK terör örgü 
tünü destekleyen, 
yataklık yapan ülkeye 
ucuz elektrik vermek
ten vazgeçecek mi 
siniz? Elektriği kese
cek misiniz? PKK te 
rör örgütünü barındı 
ran, destekleyen, 
yataklık yapan 'bir 
kedi bile vermeyiz' di 
yen bir ülkeyle yoğun 
ekonomik işbirliği 
içinde olmak ülke 
mizin, milletimizin

menfaatine midir?" 
CHP’li Arıtman 
ayrıca, Kuzey 
Irak'ta iş yapan, 
imar eden, 
havaalanından 
yoluna kadar 
altyapısını ya pan 
müteahhitlerin geri 

çağrılıp çağrılma 
yacağını. Barzani aile 
sinin Türkiye'de tica 
ret yapan şirketlerinin 
ticari faaliyetlerini ** 
dondurulmasının 
düşünülüp düşünül 
mediğinin açıklan
masını da istedi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR.. 
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PKK’nın hain tuzağı son anda farkedildi
Hakkari'de, 
Yüksekova-Van 
karayolunun 
15. kilometresinde 
bulunan Pilonk 
mevkiinde 
teröristlerce 
döşenen mayın, 
jandarma 
ekiplerince 
imha edildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, terör örgütü 
PKK’ya yönelik 
operasyonlar 
kapsamında rutin 

olarak 
dedektörlerle 
mayın taraması 
yapan Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, dün sabah 
08:30 civarında 
Yüksekova-Van 
karayolunun 
15. kilometresinde 
mayın tespit etti. 
Terör örgütü 
PKK üyeleri 
tarafından önceden 
yerleştirildiği 
belirlenen mayının

fark edilmesi 
üzerine 
Yüksekova-Van 
karayolu trafiğe 
kapatıldı. 
Mayının imhası 
için bölgeye imha 
uzmanları çağrıldı. 
Güvenlik 
çemberine alınan 
bölgeye gelen ekip, 
mayını imha etti. 
Operasyonun 
tamamlanmasının 
ardından yol tekrar 
trafiğe açıldı.

Şehitlere son görev Operasyonlar sürüyor
Şırnak'ta şehit olan 3 
asker düzenlenen 
törenlerin ardından 
son yolculuklarına 
uğurlandı.
Şırnak Cudi 
Dağı'ndaki 
operasyon da şehit 
olan Astsubay 

•Halil Özçelik 
için Ordu'da tören 
düzenlendi.

^Cenaze törenine şehi 
din ailesi ve yakın
larıyla yaklaşık 10 bin 
vatandaş katıldı.
Vatandaşlar ellerinde 
Türk bayraklarıyla 
sloganlar atarak, 
bölücü örgütü ve 
terörü lanetledi.
Şehit astsubay Halil 
Ozçelik'in cenazesi 
dün öğleyin kılınan 
namazın ardından 
şehir mezarlığına 
kaldırıldı.
Şehit uzman çavuş

Erdoğan, ABD'ye gidiyor
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
5 Kasım Pazartesi 
günü Beyaz Saray'da 
ABD Başkanı 
George W. Bush ile 
bir araya gelecek. 
Erdoğan-Bush görüş 
meşinin en önemli 
gündem maddesini 
'terörle mücadele* 
konusu oluşturacak. 
Çantasındaki 'terör' 
dosyasıyla görüşme 
ye gidecek olan Erdo 
ğan, terör örgütü 
PKK’nın elindeki ABD 
silahları da Bush'a 
soracak. Erdoğan, 
Irak'ın kuzeyindeki 
PKK varlığının berta 
raf edilmesi için ABD’ 
den somut adım atma 
sini isteyecek ve 'Tür 
kiye'nin artık sabrı

ilyas Karaduvat için 
Yozgat'ta tören 
düzenlendi.
Törende vatandaşlar, 
sık sık terör örgütünü 
lanetleyen sloganlar 
attı. Şehit uzman 
çavuş İlyas 
Karadavut'un naaşı 
kılınan namazının 
ardından şehitlikte 
toprağa verildi. 
Şehit er Ercan Çiçek 
de Kilis'te son 

kalmadı' mesajını 
iletecek. Kuzey Irak’a 
yönelik ABD ile ortak 
operasyon da görüş
menin gündem mad
deleri arasında yer 
alacak. Başbakan 
Erdoğan, ABD Baş 
kanı Bush ile görüş 
mek üzere 3 Kasım 
Cumartesi günü Was 
hington’a gidecek. 
Erdoğan-Bush rande
vusu 5 Kasım'da Be 
yaz Saray'da gerçek
leşecek. Görüşmenin 
en kritik gündem mad 
desi ise terörle 
müca dele olacak. 
Erdoğan, özellikle 
Hakkari'deki son terör 
saldırısının ardından 
terör örgütü PKK’nın 
yuvalandığı Irak'ın 
kuzeyinden çıkarıl

yolculuğuna 
uğurlandı. 
Tunceli'nin Nazimiye 
İlçesi Dokuzkayalar 
kırsal alanında 
mayına basarak şehit 
olan Uzman Çavuş 
Ali Rıza Altın, 
Aksaray'ın Ortaköy 
ilçesine bağlı 
Harmandalı beldesin 
de önceki gün 
gözyaşları arasında 
toprağa verilmişti.

ması için Türkiye'nin 
sabrının kalma
dığını net bir dille 
Bush'a iletecek. 
Erdoğan-Bush görüş 
meşinin gündem mad 
deleri arasında Irak'ın 
kuzeyindeki terör ör 
gütü PKK varlığının 
bertaraf edilmesi 
amacıyla ABD ile 
ortak operasyon 
konusu da yer alacak. 
Erdoğan, özellikle 
Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetim Li deri 
Mesud Barzani 
olmak üzere Kürt 
yönetimi liderleri 
arasında PKK’ya 
açık destek verenler 
olduğunu ve 
bunlarla ilgili yaptırım 
uygulanmasını da 
isteyecek.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar Hakkâri, Şırnak ve Tunceli'de 
yoğunlaştırıldı. Cudi'de operasyona tanklar da destek veriyor.

Tunceli' kırsalında 
3 gündür devam 
eden operasyonlarda 
35 terörist öldürüldü. 
Nazimiye İlçesinin 
Dokuzkayalar Mevkii 
ile Kutuderesi bölge 
sinde yoğunlaşan 
operasyonlarda sıcak 
temas sürüyor. 
Kobra helikopter
lerinin de katıldığı 
operasyonda, Cumar 
tesi gününden bu 
yana öldürülen terö 
rist sayısının 35'e 
ulaştığı bildiriliyor. 
DAĞLARA BOMBA 
YAĞIYOR 
Terör örgütüne yöne
lik operasyonlar tüm 
şiddetiyle devam 
ederken özellikle terö 
rist grupların tespit 
edildiği Hakkâri'deki 
ikiyaka, Şırnak'taki 
Gabar ve Cudi dağla 
rı ile Tunceli’deki 
Kutuderesi Vadisi'ne 
havadan ve karadan 
bombardımana 
tutuluyor.
Hakkâri'nin Irak 
sınırındaki İkiyaka 
Dağları'nda yaklaşık 
150, Şırnak'ın Cudi 
ve Gabar dağlarında 
ise 100 kadar teröris 
tin kıskaçta olduğu, 
operasyonun özellik
le önceki gün 3 aske 
rin şehit olduğu 
Cudi'de yoğunlaştığı 
belirtildi. Kobra ve 
gece görüş imkânına 
sahip tam donanımlı 
Süper Kobra tipi heli 
kopterler teröristlerin 
bulunduğu bölgeleri 
bomba yağmuruna 
tuttu. Helikopterler 
gün boyu bu bölgede 
terörist yuvalarını 
bombaladı. Karadan 
da komandolar çem
beri daraltmayı 
sürdürüyor.

23. Jandarma Sınır
Tümen Komutanlığı'n 
dan kalkan helikopter 
ler sık sık birliğe dö 
nerek cephane yük 
leyerek tekrar hava
landı. Kobraların ha 
vadan yaptığı operas 
yona yerden destek 
veren kara birlikleri 
ne de Sikorsky heli 
kopterleri malzeme 
ve cephane götüre 
rek destek verdi. 
Teröristlerin kaçış 
güzergâhlarına 
Sikorsky helikopter
lerle özel eğitimli 
komandolar indiri 
lirken, geniş çaplı bir 
kara harekâtı da 
başlatıldı. Cudi ve 
Gabar dağlarında 
operasyonlar tüm 
şiddetiyle sürerken, 
güvenlik güçleri 
bölgede patlayıcı 
arama tarama faali 
yetlerine devam etti. 
Mehmetçik, mayın 
taraması yaparken, 
kendilerine havadan 
helikopterler, kara 
dan zırhlı araçlar 
eşlik ediyor.
Tunceli'de 8 bin 
askerin katılımıyla 4 
gün önce başlatılan 
ve 17 teröristin öldü 
rüldüğü operasyon 
da tüm hızıyla 
sürüyor. Tunceli 
Jandarma Bölge 
Komutanlığından 

kalkan 4 Kobra tipi 
helikopter Nazimiye 
ilçesi Büyükyurt ve 
Dokuzkaya köyleri 
kırsal alanı ile Kutu 
deresi Vadisi'nin bir 
çok bölgesini yoğun 
şekilde bombaladı. 
Operasyonda Jandar 
ma Genel Komutan 
lığı'na bağlı özel eği 
timli Jandarma Ara 
ma Kurtarma Özel Bir 
I iğ i de görev yapıyor. 
Kutuderesi'nde kıska 
ca alınan teröristlerin 
güvenlik güçlerinin 
yaklaşmasını önle
mek için çok miktar
da mayın döşedikleri 
tespit edildi. Bu ne 
denle güvenlik güç
lerinin büyük bir dik 
katle davrandığı ve 
tespit edilen mayınla 
rın uzmanlarca imha 
edildiği belirtildi. 
Türkiye'nin Doğu ve 
Güneydoğu hava 
sahasını kontrol 
eden Diyarbakır'daki 
2. Hava Kuvvet Komu 
tanlığı'na bağlı 8.Ana 
Jet Ussü'nde dün 
hareketlilik yaşandı. 
Sabahın erken saatle 
rinde art arda kalkan 
F-16 savaş uçakları 
sınır boylarında keşif 
uçuşu yaparken Cudi 
ve Gabar dağlarında 
sürdürülen operas 
yonlara havadan des 
tek verdiği belirtildi.



Bileziklerini vermeyen 30 yıllık 
esini öldüren kocaya müebbet hapis
Bursa'da kolundaki 
bilezikleri vermeyen 
30 yıllık eşini 
bıçaklayarak 
öldürdüğü iddia 
edilen sanık, 
müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"kasten eşini 
öldürmek ve gaspa 
teşebbüs" suçundan 
müebbet hapsi

talep edilen Erdoğan 
B. (52), son kez 
hakim karşısına 
çıktı. Kızyakup 
Mahallesi'nde, 
9 ay önce kolundaki 
bilezikleri vermeyen 
karısını bıçaklayarak 
öldürmekle suçlanan 
sanık Erdoğan B. 
son sözünde, 
"Böyle bir şey 
yaptığım için piş
manım. 30 yıllık

eşimdi. Kendisi 
hastaydı. Bıçakla 
yaralamadan değil, 
hastalı ğından dolayı 
ölmüştür" dedi. 
Mahkeme sanık 
Erdoğan B.'yi eşi 
Çimen B.'ı (48) 
öldürmek suçundan 
önce ağırlaştırılmış 
müebbet ardından 
da duruşmadaki 
iyi halini göz önünde 
bulundurarak,

müebbet hapis 
cezası ile ceza
landırılmasına 
karar verdi.
Ayrıca sanık eşine 
yönelik gaspa 
teşebbüs suçundan 
da önce 10 yıl 
hapis ardından da 
indirim maddelerini 
uygulayarak 4 
yıl 2 ay hapis 
cezasına 
çarptırıldı.

PKK’ye maddi 
gelir sağladığı 
iddia edilen 60 
kişi gözaltında

‘Yeğenimle ilişkin var’ diyerek bıçakladı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bir kişi, 'Yeğenimle 
ilişkin var* dediği 
kişiyi bıçakladı. 
Yaralı hastaneye 
kaldırılırken zanlı

polis tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Ihsaniye 
Mahallesi Fulya 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda

Gökhan K. (25), 
'Yeğenimle ilişkin 
var' dediği Birol D.'yi 
(37) cebinden 
çıkardığı bıçakla 
yaraladı. Yaralanan 
Birol D. hastaneye

kaldırılırken zanlı 
Gökhan K. polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

Polis, Mardin, 
Bursa, İstanbul ve 
İzmir'de Yaptığı 
Operasyonda, 
Kuzey Irak'tan 
Getirdikleri 
Uyuşturucu ve 
Silahları Satıp, 
PKK'ya Maddi Gelir 
Sağladığı İddia 
Edilen,60 kişiyi 
tutukladı.
Polis, Mardin, 
Bursa, İstanbul ve

İzmir’de yaptığı 
operasyonda, Kuzey 
Irak’tan getirdikleri 
uyuşturucu ve 
silahları satıp, 
PKK’ya maddi gelir 
sağladığı iddia 
edilen, aralarında 
kamu çalışanlarının 
da bulunduğu 60 
kişiyi gözaltına aldı. 
Operasyonda örgüt 
lideri olan Z.T. de 
ele geçirildi.

TEMA a “SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 

I kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

200 tonluk kayanın 
altında kaldı i

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN3 —

i
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

İ 

i?

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

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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE
ARACILIK YAPILIR.

£

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
ı Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır, g

ŞEKER SİGORTA |
Macide ÖZALP i

|Tel: 513 24 74 Fax: 51410 211

50YTL
için evlat 
katili oldu
Ordu'nun Ünye ilçe 
sinde bir genç, tartış 
tığı babası tarafından 
tabancayla vurularak 
öldürüldü. Olay, 
Fevziçakmak Mahalle 
si'nde önceki gece 
saat 23.00 sıralarında 
meydana geldi. İddia 
ya göre, her ikisi de 
alkollü olan Hüseyin 
Bolat'ın (36) babası 
Abdullah Bolat'tan 
(55) 50 YTL istemesi 
üzerine tartışma çıktı. 
Tartışmanın büyüme
si üzerine baba, ruh
satsız tabancasını çe 
kerek oğluna 6 el ateş 
etti. Babasının silahın 
dan çıkan 6 kurşun
dan 4'ü, oğul Bolat'ın 
göğsüne isabet etti. 
4 çocuk babası olan 
Hüseyin Bolat olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, baba 
Abdullah Bolat ise 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Baba Bolat'ın 
cinayet suçundan 
cezaevinde 15 yıl 
yattığı öğrenildi. 
Olayla ilgili soruştur
ma sürdürülüyor.

Amasya'da, bir şir
ketin maden arama 
çalışmasında iş maki 
nesi kullanan işçi, 
200 tonluk kayaların 
altında kalarak 
feci şekilde hayatını 
kaybetti.
Amasya'nın İbecik 
köyü yakınlarında bir 
şirketin mermer ara
mak için yaptığı ça 
lışmalarda iş maki
nesi ile kazı yapan 
Ilhan Şahin (35) 
isimli işçi, kepçe ile 
indiği yaklaşık 20 
metrelik derinlikte 
üzerine düşen 200 
tonluk kaya parçala 
rının altında kaldı. 
Önceki gün saat 
11.00 civarında mey
dana gelen olay son
rasında iş makinele 
ri, Sivil Savunma 
Müdürlüğü ekipleri 
ve jandarma ile 
köylülerin 24 saatten

fazla süren 
kurtarma 
çalışmaları sonrasın
da İlhan Şahin'in 
cesedine ulaşıldı. 
Şahin’in, kayaların 
üzerine düşmesi 
sonucu iş maki
nesinin içinde 
ezilerek hayatını 
kaybettiği belirlendi. 
Yaklaşık 20 metrelik 
bir derinlikte 
mermer arayan 
işçinin, gerekli 
güvenlik önlemleri 
alınmadan çalıştığı, 
iş makinesinin titre 
çimlerinden ötürü 
kayaların çöktüğü 
ileri sürüldü. Ilhan 
Şahin'in cesedi 
otop si için Amasya 
Sabuncuoğlu Şere 
feddin Hastanesi 
morguna kaldırılır 
ken, olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
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Emeklilere aylık uyarısı
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), gelir 
ve aylıklarını kurum 
ile anlaşmalı banka 
lar veya PTT aracılı 
ğıyla alan sigortalı 
veya hak sahiplerin 
den, banka hesapları 
hareketsizlik nedeniy 
le kapatılanların aylık 
larının kesildiği ve 
sağlık karnelerinin 
kullanıma kapatıl 
dığını bildirdi.
SGK'dan yapılan yazı 
h açıklamada, medya 
da zaman zaman 
gelir ve aylıklarını 
banka veya PTT 
aracılığıyla alan si 
gortalıların ve hak 
sahiplerinden gelir 
ve aylıklarını uzun 
süre çekmeyenlerin, 
birikmişlerini "Ölmüş 
sündür" denilerek 
ilgili banka veya PTT 
şubesinden alamadık 
lan yönünde haber
lerin yer aldığı hatır
latıldı. Aynı şikayetle 
rin kuruma da geldiği 
vurgulanan açıkla

ELEMAN ARANIYOR

mada, şunlar kayde 
dildi: "Kurumumuz, 
sigortalıların ve hak 
sahiplerinin yaşlılık, 
maluliyet, dul ve 
yetim aylık ödemele 
rini bankalar ve PTT 
aracılığıyla da yap
maktadır. Anlaşmalı 
bankalar, yılda iki 
defa hesaplan tara
mak suretiyle asgari 
altı ay işlem görme 
yen hesapları kuru- 
mumuza iade etmek
tedir. Yine aynı şekil 
de PTT aracılığıyla 
yapılan ödemelerde 
de asgari 4 ay işlem 
görmeyen hesaplar, 
kuruma iade edilmek 
tedir. Gelir ve aylık
larını kurum ile anlaş 
malı bankalar veya 
PTT aracılığıyla alan 
sigortalı veya hak 
sahiplerinden banka 
hesapları hareketsiz
lik nedeniyle kapa 
titanların aylıkları 
kesilmekte ve sağlık 
karneleri kullanıma 
kapatılmaktadır.”

8 YAŞ

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM

<4

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
BULAŞIKÇI VE 

KOMİARANIYOR 
SSK + YEMEK+SERVİS

514 83 60

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

ŞAFAK PALA

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU

O 538 588 37 14

‘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

TESİSİMİZDEÛCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

KURU ANLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel 15131148 Cep Tel :0.532 779 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


CAN MEfiİDYCN
RUŞVRRİŞ MRRKZZİ 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI! 
GEZİPGÖRECEĞİNİZ KALİTEÜVEUCUZ 

AUSVERİSYAPACAĞINIZ 

BİRCAZİBEMERKEZİOLUŞTURDUK.
M SAYILI MİKTARDA 

KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR. 
İstiklal Cad. No:26 

M TEL: 513 10 80
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Ses kısıklığı ciddi problemlerin habercisi
Ses kısıklığı, genel
likle sesin azalması 
veya hiç çıkmaması 
olarak algılanır. 
Ancak her türlü nor 

(malden farklı ses 
oluşumuna ses kısık- 

. lığı denir ve bu du 
* rum bazı ciddi has 

tahkların habercisi 
de olabilir...
Ses kısıklığı, genel
likle sesin azalması 
veya hiç çıkmaması 
olarak algılanır. An 
cak her türlü normal 
den farklı ses oluşu
muna ses kısıklığı 
denir ve bu durum 
bazı ciddi hastalık
ların habercisi de 
olabilir...
Etiler Memorial Polik 
liniği Kulak Burun 
Boğaz Bölümü’nden 
Operatör Dr. Haldun 
Şan, konuyla ilgili 
olarak şu bilgileri 
verdi:
Ses kısıklığı nedir? 
Sesteki çatallaşma 
lar, titreşimler, boğuk 
ses ve diğer tüm ses 
değişikliğine ses 
kısıklığı denir. Gırtlak 

'tan daha aşağı sevi 
yelerdeki rahatsızlık- 

,®r sesin cılız ve za 
yıf çıkmasına neden 
olurken, gırtlağın 
kendisi ile ilgili 
hastalıklarda sert, tır
malayıcı ve kısık ses 
oluşumuna neden 
olur. Ağız boşluğu ve

dil hastalıklarında ise 
ses boğuk, burundan 
ve “ağızda sıcak 
patates varmışçası
na” çıkmasına sebep 
olur.
Ses kısıklığı neden 
oluşur?
Ses kısıklığı oluştu
ran pek çok sebep 
vardır. Bunlar 
arasında çok basit ve 
kendiliğinden iyileşe
bilecek sebepler 
olduğu gibi ciddi ve 
tedavisinin büyük 
ameliyatlar gerek
tirdiği hastalıklar da 
olabilir...
Ses kısıklığına sebep 
olabilecek hastalıklar 
arasında şunlar 
sayılabilir:
-Larenjit (Gırtlak ilti
habı)
-Ses tellerinde 

nodül, kist veya 
polip gibi iyi huylu 
kitleler
-Akciğer hastalıkları 
-Ses teli hareketini 
sağlayan sinirlerin 
felci
-Alerji veya iltihapla 
ra bağlı geniz akıntısı 
-Mideden yukarı 
doğru asit kaçağının 
olması (reflü) ve şid
detli kusmalar 
-Gırtlak ve çevresin
deki dokuların 
tümörleri
-Ses telleri çevresine 
gelen darbeler 
-Psikolojik sebepler 
-Şeker hastalığı veya 
sinir sistemi hasta 
lıkları gibi vücudun 
diğer bölgeleriyle 
birlikte ses telini de 
tutan hastalıklar 
-Sigara, duman ve 

kimyasal gazlar gibi 
tahriş edici mad
delere maruz kalmak 

-Yanlış ses 
kullanımları (bağır
ma, çığlık, şiddetli 
ağlama ve öfke 
durumları) 
-Birtakım cerrahi 
travmalar gırtlağa 
yada üst solunum 
yoluna yönelik yada 
genel anestezi için 
solunum yoluna tüp 
(entübasyon tüpü) 
yerleştirilmesine 
bağlı olarak. 
Ne zaman doktora 
gitmeliyiz?
Doğrusu ses 
kısıklığı olur olmaz 
doktora gitmektir. 
Ancak ülkemizde 
bu pek mümkün 
olmamaktadır. Bu 
nedenle genelde 
1-2 haftadan daha 
fazla süren ses 
kısıklıklarında 

mutlaka doktora 
gidilmesini öneri 
yoruz. Ses kısıklığı 
ile beraber nefes 
alma zorluğu, 
ağızdan kan 
gelmesi, yutma 
zorluğu veya 
boyunda kitle (şişlik) 
gibi şikayetler de 
varsa bir Kulak 
Burun Boğaz 
uzmanına başvurmak 
için daha acele 
etmek gerekir

TV, hipertansiyon 
riskini arttırıyor

Amerikalı bilim adam 
larının araştırmasın
da, televizyonun ço 
cukların şişmanlama 
sına yol açmakla 
kalmadığı, aynı za 
manda obez çocuk
larda yüksek tansi 
yon sorununa da yol 
açabildiği saptandı. 
Araştırma, 2003-2005 
arasında obezlik teda 
visi gören 4-17 yaş 
arası 546 çocuk ve 
genç arasında 
yapıldı.
Araştırma sonucun
da, günde 2-4 saat 
televizyon başında 
kalan çocuklarda yük 
sek tansiyon riskinin, 
iki saatten az seyre
denlere oranla 2,5 
kat fazla olduğu belir 
lendi. Dört saatten 
fazla seyredenler 
deyse riskin diğerler
ine göre 3,3 kat fazla 
olduğu görüldü. 
California üniversite 
sinden Dr. Jeffrey 
Schvvimmer ile ekib
inin "American Jour 
nal of Preventive
Medicine" dergisinde 
yayınlanan araştır

malarında, "Televiz 
yon başında harca 
nan zaman ile obezi 
te ve obez çocuklar
da hipertansiyon 
arasında önemli 
bağlantı var" denildi. 
Çok televizyon sey 
retmekle obezlik 
arasında bağlantı 
olduğu daha önceki 
araştırmalarda da 
ortaya konulmuştu. 
Bunun ise çok tele
vizyon seyretmekle 
obez çocuklarda tan
siyon yüksekliğini 
gösteren ilk araştır
ma olduğu belirtildi. 
Tansiyon sorununun 
çocuklarda genellikle 
teşhis edilmediği ve 
saptanmaması halin 
de yüksek tansiyo 
nun başta böbrekler 
olmak üzere organ
ları yavaş yavaş 
tahrip ettiği belirtildi. 
Bilim adanilâfi, âfâŞ 
firmalarının, ailelerin 
özellikle obez ve yük 
sek tansiyonlu çocuk 
larının televizyon izle 
me saatlerini kısıtla
maları gerektiğini 
gösterdiğini söyledi

1

1

VI

i
K

B

GERECİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

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

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

HASTANELER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 

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

Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 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) 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 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
1 Kasım 2007 Perşembe 

ÖZER ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel:51356 82 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2893 
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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8ı lıı; Ma fazla as tlri
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel Müdür 
Yardımcısı Mahmut 
Kayhan, Aralık ayın
da güney ve iç kesim 
lerde, Ocak-Şubat 
döneminde iç ve batı 
kesimlerde mevsim 
normallerinin altında, 
diğer bölgelerde ise 
mevsim normalleri 
civarında yağış ger 
çekleşmesinin ön 
görüldüğünü belir 
terek, "Bu da Türki 
ye'nin geçen kışa 
göre biraz daha fazla 
yağışlı olmasını 
sağlayacaktır" dedi. 
Kayhan, Aralık ayın
dan itibaren Atlas 
Okyanusu'nun doğu 
sunda oluşan "Azor 
Yüksek Basınç Siste 
mi"nin kuzey ve orta 
Avrupa kesimini etki 
si altına alacağını ve 
bu etkinin kış ayları 
boyunca sürmesinin 
beklendiğini ifade 
etti. Kayhan, Azor 
yüksek basınç sis
teminin, geçen kış 
özellikle Orta Avru 
pa, Güney Avrupa ve 
Akdeniz sahasını

etkisi altına aldığını, 
İzlanda üzerinden 
gelen yağışlı sistem
lerin kuzey enlem-< 
lere gitmesini sağla 
dığını ve Akdeniz 
üzerinde siklonların 
oluşmasını engelle 
diğini anlattı. Bu 
nedenle, 45 derece 
kuzey enleminin 
güneyinde kuraklık 
yaşandığını belirtti. 
Mahmut Kayhan, "Bu 
değerlendirmeler ışı 
ğında, Aralık ayında 
güney ve iç kesim
lerde, Ocak-Şubat 
döneminde iç ve batı 
kesimlerde mevsim 
normallerinin altında,

diğer bölgelerde ise 
mevsim normalleri 
civarında yağış ger 
çekleşeceği öngörül 
mektedir. Bu da Tür 
kiye'nin geçen kışa 
göre biraz daha fazla 
yağışlı olmasını sağ 
layacaktır. Bu du 
rum, şu anda yaşa 
nan su eksikliğini 
gi derecek demek 
değil dir. Bu konuyla 
ilgili yorum yapmak 
için su bütçesi, alter
natif su kaynakları 
ile bunlara ilişkin 
planlamaların bir 
arada değerlendiril 
mesi gerekiyor" 
dedi.
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A DİKKAT!!/^
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
EYLÜLAYI FATURASI 
"S’

AĞUSTOS AYI FATURASI

FÇR.UT SCO. * 
Sayaç Uo 
Marta/TIp
Çarpan 
8m Mika 
İlk Endakc 

ö Tomtim 
Traîo paylı 
TlkMim 
Birim Flyal

Z2S17.0ÛD
1S6S7.Û0Û

15403.000
14650.000

6060.000
0.12422

0.000 
0.05903

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE .i 
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.
i AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20,
i KAPASİTİF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR.
! MEVCUT SİSTEMLERİNİZ İLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

BUNLARIN ANLAMI; BU ANDAN İTİBAREN MEVCUT KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİZ 
i İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ.
I ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON
I 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
■ ■ 4Rk
UIII±L)-HII

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 812 18 29 - 0226 812 23 66 

www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr


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

v" FİLLİ BOYA 
S JOTUN- DÎNİZ

BOYALARI
✓ İZOLASYON 

HIRDAVAT
-X NALBUR 

SIHHİ TESİSAT 
AKSCSUAA 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
2 Kasım 2007 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com infofflgemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Teröre büyük darbe
Silahlı kuvvetlerin teröristlerle mücadelesi 
aralıksız ve başarıyla sürüyor. Terör örgütüne 
vurulan darbe rakamlara yansıyor. 2007 
yılının sadece 10 aylık döneminde 276 terörist 
öl dürüldü. Aynı dönemde, 157 te rörist sağ, 
83 terörist teslim olmak üzere toplam 524 
terörist etkisiz hale getirildi. Ekim ayında da 
güvenlik güçleri terör örgütüne büyük darbe 
vurdu. Operasyonlarda 85 terörist ölü, 18 
terörist sağ, 4 terörist teslim olmak üzere 
toplam 107 terörist etkisiz hale getirildi.

170 milyon dolar tutarında doğal gaz borusu döşeyecekler

Borusan Mannesmann’ın büyük başarısı
Türkiye, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ve Avrupa'da önemli boru hattı projelerine tedarikçi olarak imza 

atan Borusan Mannesmann Boru, bu kez ABD'de büyük bir başarı elde etti. ABD'nin başta Georgia 
eyaleti olmak üzere doğu ve güneydoğu bölgelerine taşınan doğal gaz miktarını artıracak 312 kilometre
lik yeni bir hattın boru tedarikini Borusan Mannesmann Boru tek başına karşılayacak. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrî_guler@hotmaıl.com

Erdal İnönü
Erdal İnönü’nün ölüm haberini bir dost 

Çarşı Meydanı’nda haber verdiğinde içim 
burkuldu.

Erdal İnönü tanıdığın en kibar ve 
kültürlü siyasetçiydi.

Aslında ona siyasetçi bile diyemem, 
siyasete adeta zorla sokuldu.

O, bilim adamı tavrını, güleç yüzünü, 
dürüst görünüşünü, nükteli konuşma 
larını hiç bırakmadı. . . .. ,

SODEP ile HP’nin birleşmesinde örnek 
tavır sergiledi ve SHP kuruldu.

Devamı sayfa 5’ de

Halk otobüslerine zam
Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Bursa Gemlik arasında 
sefer yapan Özel Halk Otobüslerinin yolcu taşıma ücretlerine zam 
yapıldı. Gemlik Bursa arasında yolcu taşıma ücreti 1.75 YTL‘den 2.25 
YTL’ye, şehir içi ise 0.75 Ykr’den 0.80 Ykr’ye çıkarıldı. Haberi sayfa 2’de

ÛOOD^TUR
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

Baz 
istasyonuna 

tepkiler 
sürüyor

Karsak Cami minare 
sine özel bir GSM 
şirketi tarafından 
kurulan baz istasyo 
nuna mahalle sakin
lerinin tepkisi de 
vam ediyor. Dün 
öfkeli kalabalığı İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
yatıştırdı. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
infofflgemlikkorfezgazetesi.com
hotma%25c4%25b1l.com
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i S Buluşma.
Gürhan ÇETİNKAYA Halk otobüslerine zam

Gerçeklerle yüz yüze..
Işıklar içinde yat Erdal İnönü

İnsan....
Aslında çok nitelikli bir varlık, doğumunda 

çok temiz ve dupduru., ancak yetişme 
koşulları, beslenme, çevre etkileri, genetik 
yapısı onu biçimlendiriyor. Yaşamla başbaşa 
bırakıyor.

Ve ne yazıkki ihtiraslarına genellikle 
yeniliyor.

İhtiraslarını denetleyebilen insanlarda "iyi 
insan" doğru insan", erdemli insan"olarak 
kabul ediliyor.

Ve dünya bu insanlarla yaşanır oluyor.
Erdal İnönü..
Çaplı, nitelikli, özverili..
Dünyayı yaşanır kılan ender insanlardan..
İyi bir bilim adamı.
İyi bir politikacı.
Bunların da ötesinde..
İyi bir insan.
İsmet -Mevhibe İnönü'nün oğlu.
Cumhuriyet döneminin Atatürk'ten sonraki 

en güçlü adamının oğlu.
Erdal İnönü..
İhtiraslarını denetleyebilen erdemli bir 

insan.
Ne yazık ki..
Artık yok.
Uzun süredir tedavi gördüğü kansere 

yenik düştü.
Türkiye nitelikli bir "adamını" yitirdi. 
İnönü'yü sanırım 1984 ya 1985 ti. 
Halkçı Parti ile SODEP'in birleşme 

sürecinde yakından tanıma olanağı buldum.
Bir insanın bu denli akılcı olacağına onun

la karar verdim.
Ve sonra doğal olarak Erdal İnönü'nün 

politik yaşamını sürekli izledim ve gözledim.
Düşüncelerim İnönü ölünceye dek 

değişmedi.
Erdal İnönü'nün bilim adamlığı Türkiye'nin 

geri kalmışlığına da bir projeksiyon yapıyor.
"Üçyüz Yıllık Gecikme" adlı kitabının 

önsözünde okumuştum.
Aynen aktarıyorum.
İnönü önce, kitabının önsözünde güncel 

bunalımlarla karşı karşıya kalan Türkiye'nin 
bu bunalımların ardında yatan temel neden
leri bir türlü göremediğini, bilimin ve 
siyasetin niçin geri kaldığını bir türlü gerçek 
nedenleriyle algılayamadığını anlatıyor.

Gutenberg'in Onbeşinci Yüzyılda icat ettiği 
matbaayı İbrahim Müteferrika'nın Türkiye'ye 
ancak onsekizinci yüzyılda getirdiğini ve 
üçyüz yıllık bu gecikmenin Türkiye'deki bilim
sel ve çağdaş gelişmenin geri kalmasının 
nedeni olarak ileri sürüldüğünü anımsatan 
İnönü, bu yanıtı "yanlış" olarak niteliyor.

İnönü'ye göre çağdaşlaşmanın sırrı bilim
sel yöntemlerin uygulanmasında yatıyor.

Bilimsel gelişme ve çağdaşlaşma, "1600'lü 
yıllarda Orta ve Batı Avrupa'da gözleme ve 
deneye dayanan, matematiksel ifadelerden 
yararlanan bilimsel araştırma ve geliştirme 
yönteminin birkaç araştırıcı tarafından uygu
lanmaya başlamasıyla gerçekleşmiş ve tüm 
Batı Avrupa ülkelerine hızla yayılmıştır."

Peki biz niye geri kaldık?
Çünkü "OsmanlI dünyası bu yeni yöntemle 

(yani bilimsel yöntemle) hiç ilgilenmemiştir."
OsmanlI'nın geri kalmışlığını, Cumhuriyet 

telafi etmiş, ama sonradan, bilimsellik, 
kültürümüzün bir öğesi haline getirilememiş, 
gelir düzeyimizin önüne geçirilememiş.

Erdal İnönü..
Işıklar içinde yat.
Umarım bir gün yattığın yerden Türkiye’nin 

çağ atladığına da tanık olursun.
Saygılarımla.________

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Gemlik 
arasında yolcu 
taşıyan Özel Halk 
Otobüslerine 
UKAME (Ulaşım 
Koordinasyon 
Daire Başkanlığı) 
tarafından ücret 
ayarlaması yapıldı. 
Bursa ve ilçelerine 
yolcu taşıyan

Özel Halk 
Otobüslerinin 
güzergahlarına 
göre kilometre 
bazında yapılan 
ayarlamada en 
düşük yolcu 
ücretinin Gemlik 
Bursa arasında 
olduğu saptandı. 
UKAME'nin 
yaptığı ayarlama 
ile daha önce

1.75 YTL kesilen 
BuKart'lardan 
dünden itibaren 
2.25 YTL kesilmeye 
başlandı.
Gemlik şehir 
içinde daha önce 
0.75 Ykr kesilirken 
dünden itibaren 
0.80 Ykr kesilmeye 
başlandı.
Öte yandan 1.50 YTL 
olan Gemlik Kumla

bâyta£ 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, Manastırda, 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 fa

arası ile 0.90 Ykr olan 
Gemlik Umurbey 
arasına zam yapıl
mazken Kurşunlu 
Gemlik arası 1.75 
YTL’den 2.50 YTL’ye 
yükseltildi.
Umurbey ile Kumla 
arasındaki fiyat 
ayarlamasının ise 
önümüzdeki UKAME 
toplantısında ele 
alınması bekleniyor.

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

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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170 milyon dolar tutarında doğal gaz borusu döşeyecekler

Borusan Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Ya-ı YORUM

Cumhuriyet Bayramı...

Türkiye, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ve Avrupa'da önem
li boru hattı projelerine tedarikçi olarak imza atan Borusan 
Mannesmann Boru, bu kez ABD'de büyük bir başarı elde 
etti. ABD'nin başta Georgia eyaleti olmak üzere doğu ve 
güneydoğu bölgelerine taşınan doğal gaz miktarını artıra
cak 312 kilometrelik yeni bir hattın boru tedarikini Borusan 
Mannesmann Boru tek başına karşılayacak.

Mannesmann’m
büyük başarısı

Çelik boru sek
töründe Türkiye'nin 
ve Avrupa'nın lider 
kuruluşu Borusan 
Mannesmann Boru, 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nde önemli 
bir doğal gaz boru 
hattı ihalesini 
kazandı.
Borusan Mannes 
mann Boru, 
Amerika'da Elba 
Express firması 
tarafından inşa edile
cek 312 kilometre 
uzunluğundaki boru 
hattında kullanılacak 
spiral kaynaklı çelik 
boruları tek başına 
tedarik edecek.
Proje bedeli 170 mil 
yon doları bulan 
ihale, Borusan Man 
nesmann Boru'nun 
bugüne kadar 
üstlendiği en büyük 
proje olacak. Elba 
Express projesi, 
Borusan Mannes 
mann Boru'nun ABD 
pazarına girmesi 
açısından önemli 
bir adım olarak 
nitelendiriliyor.
KÜRESEL REKABET 
GÜCÜMÜZÜ 
KANITLADIK 
Borusan Mannes 
mann Boru Genel 
Müdürü Tayfun İşeri, 
kazandıkları ihaleyle 
ilgili yaptığı açıklama
da şunları söyledi: 
"Borusan Mannes
mann Boru olarak 
son yıllarda üstlen 
diğimiz büyük ulus
lararası boru hattı 

projelerinde, tedarik 
ettiğimiz ürünlerin 
kalitesi ve zamanında 
teslim koşullarına 
gösterdiğimiz yüksek 
uyum ile rakiplerimiz 
karşısında ciddi bir 
fark yaratıyoruz.
ABD'de kazandığımız 
bu ihale, küresel 
rekabet gücümüzün 
ne kadar yüksek 
olduğunu bir kez 
daha kanıtlıyor. 
Boru hatları bizim 
için önemli bir 
büyüme alanı.
Bu amaçla İzmit fab
rikamızın yıllık spiral 
boru üretim kapasite 
sini 150 bin tondan 
200 bin tona çıkardık. 
Ispanya'da da yılda 
50 bin ton spiral boru 
üretme kapasitesine 
sahip olacak bir tesis 
için yatırıma başla 
dik. Elba Express 
projesi; Türkiye, 
Kuzey Afrika, 
Ortadoğu ve 
Avrupa'dan sonra 
ABD pazarına da 
adım atmamızı sağla 
yan önemli bir başarı 
ve şirketimizin sek
töründe küresel 
bir oyuncu olması 
yönünde önemli bir 
dönüm noktasını 
oluşturuyor. Yakın 
zamanda, yeni 
başarılara imza 
atmaya ve büyümeye 
devam edeceğiz." 
EYALETLERİ 
BİRİBİRİNE 
BAĞLAYACAK 
Elba Express

Projesi, ABD'nin 
başta Georgia eyaleti 
olmak üzere ülkenin 
doğu ve güneydoğu 
bölgelerine sevk 
edilen doğal gaz 
miktarını artırmayı 
amaçlıyor.
2010 yılı ortalarında 
tamamlanması 
öngörülen ve 
toplam uzunluğu 
312 kilometreye 
ulaşacak boru 
hattının yıllık kapa
sitesi ise yaklaşık 
34 milyon m3 olacak. 
Borusan 
Mannesmann Boru, 
2008 yılı içinde 
başlayacak olan 
teslimat programı 
çerçevesinde 
312 km uzunluğunda
ki boru hattında 
kullanılacak spiral 
kaynaklı çelik 
boruyu tedarik 
edecek.
Bu amaçla, yılda 
yaklaşık 200 bin ton 
büyük çaplı spiral 
boru üretim 
kapasitesine 
sahip olan İzmit 
fabrikasında 36 inç 
ve 42 inç ebatlarında 
API kalitesinde 
epoksi kaplı spiral 
borular üretilecek. 
Epoksi kaplama 
doğal gaz borularına 
toprağın etkilerine 
ve paslanmaya 
karşı güçlü bir 
koruma sağlıyor. 
İhale süreci tamam
lanmadan önce 
Elba Express'in 

teknik uzmanları 
Borusan 
Mannesmann 
Boru'nun İzmit 
fabrikasını 
inceleyerek son 
derece ayrıntılı ve 
olumlu bir teknik 
değerlendirme 
raporu vermeleri 
sonrasında 
üretim hattı 
homologe edildi. 
Böylece fabrikanın 
ileri teknolojisi ve 
yüksek üretim kalite
si standartları ulus
lararası düzeyde 
bir kez daha tescil 
edilmiş oldu.
BÜYÜK 
PROJELERE 
İMZA ATILDI 
2003 yılında Bakü- 
Tiflis- Ceyhan Boru 
Hattı'nın Türkiye 
ayağında sergilediği 
başarılı çalışma 
Borusan Mannes 
mann Boru'ya 
dünya pazarlarında 
önemli bir referans 
sağladı.
Borusan 
Mannesmann 
Boru bu projedeki 
başarısı sonrasında 
Türkiye-Yunanistan 
Doğal Gaz Hattı, 
Şahdeniz 
Boru Hattı ve 
Cezayir'de NK-1 
ve GZ-1 gibi 
önemli boru 
ihalelerini üstlendi. 
Ayrıca Iran ve 
İsrail'de önemli 
doğal gaz projelerine 
boru tedarik etti.

Cumhuriyet Bayramı, geçen yıllara oranla 
müthiş bir coşkuyla kutlandı.

Nedenini uzun uzun aramaya gerek yok.
Türk toplumu ilk defa müthiş rahatsızlık 

duyuyor
Zaten az olan özgüveni, bir yandan PKK 

terörü, öte yandan laiklik tartışmalarıyla 
daha da sarsıldı.

Cumhuriyete böylesine sarılmamızın 
nedeni de bu...

Bu yilki Cumhuriyet Bayramı çok farklı 
kutlandı.

Cumhuriyet Bayramları bu ülkede daima 
heyecan yaratır.

Çocukluğumdan bu yana, bu hep böyle 
olmuştur..

Bu yılkı heyecan bambaşkaydı.
Toplumların, zaman zaman özgüvenleri 

yükselir, zaman zaman azalır.
Bu da, iktidarlarının tutumu veya ülkele 

rinin geçirdikleri süreçten kaynaklanır.
PKK terörü bu defa, nedense eski yıllara 

oranla kamuoyunu son derece ters etkiledi.
1990’larda, çok daha kanlı ve tehlikeli 

dönemlerden geçmiştik.
PKK’nın bölgede kurtarılmış alanlar kur

duğu, bir emirle hayatı durdurup tekrar 
başlattığı günler olurdu.

Gündüzleri askerin, geceleri PKK’nın 
hakim olduğu yıllardı.

Buna rağmen, toplum böylesine tepki 
göstermezdi.

Büyük rahatsızlık duyulur, ancak yine de 
işin içinden çıkılacağına inanılırdı.

Nitekim 1999’da Öcalan’ın yakalanmasıyla 
birlikte kesilen terör, özgüvenin geri gelme 
sini sağlamıştı.

Aradan geçen yıllarda bu özgüven arttı.
Ancak şimdi terör yeniden başlayınca, 

insanlar çok şaşırdı.
Devletin onca yıl hiçbir şey yapmadan 

oturmuş olması, büyük hayal kırıklığı yarattı. 
Demek ki, sorun çözülmemişti.

Sokağın nabzının bu kadar yükselmesinde 
asker ile hükümet arasındaki çekişme ve 
özellikle de laiklik tartışması önemli rol 
oynadı.

Sanki Cumhuriyet her iki yönden de tehdit 
altındaymış izlenimi arttı.

Bir yandan bölücü örgütün arka arkaya 
saldırıları, öte yandan Cumhurbaşkanlığı 
seçimi, genel seçimler ve sonrasında 
yaşananlar her şeyi değiştirdi.

PKK saldırılarına bir de “laik Cumhuriyet 
elden mi gidiyor?” sorusu eklendi.

İşte günlerdir yaşananların, Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarının altında bunlar yatı 
yor.

İnsanların Cumhuriyete böylesine sahip 
çıkmalarının, ellerine aldıkları bayraklarla 
sokakları doldurmalarının temelinde, hep bu 
kuşku var.

Halktaki bu kaygıyı dağıtmak, hem asker 
hem de siyasi iktidarın görevidir.

Küskünlükleri bırakmak, kamuoyu önünde 
karşılıklı suçlamalardan vazgeçmek ve 
Cumhuriyetin emin ellerde bulunduğunu 
göstermek gerekiyor.

Önümüzdeki günler işte bu açıdan son 
derece önemli.

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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II Milli Eğitim Müdürlüğü Reşat Kumbasar’ın Ankara'ya atanmasıyla makamı boşalmıştı

Mehmet Ercüment, İl Milli
Eğitim Müdürü mü oluyor?
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
Bursa da boşalan 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne 
tayin edileceği 
konuşuluyor. 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Reşat 
Kumbasar’ın 
Ankara'ya Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne 
Daire Başkanı 
olarak atanmasının 
ardından, yerine 
geçecek kişi 
üzerinde Bursa 
basınında çıkan 
haberlerde İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
ismi geçiyor.
Dört yıl önce 
Gemlik'e atanan 
ve bu süre içinde

ilçede güzel 
işlere imza atan 
Mehmet Ercümen'in 
kesin atama

kararının önümüzde
ki günlerde 
netlik kazanması 
bekleniyor.

Vergi bilinci okul döneminde aşılanacak

Şehit Etem _ 
İlköğretim Okulu’nda 
duvarlar süsleniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Şehit Etem 
ilköğretim Okulu’nda 
duvarları öğretmen
ler süslüyor 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu’nun dahil 
edilmesiyle 
Gemlik'in en büyük 
İlköğretim Okulu 
olan Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu’nda duvar 
süsleme çalışmaları 
sürüyor.
Okulun Resim 
öğretmenleri Melike 
Er ile Nilüfer Akar'ın 
resim becerilerini 
okulun duvarlarına 
aksettirmeleri 
sonucu okulun 
duvarları her geçen 
gün çeşitli güzel 
görüntülerle 
süsleniyor.
Resim öğretmen
lerinin yaptığı 
güzel çalışma 
sonucu okulun 
duvarları resimlerle 
süslenirken, 
öğrencilerde 
kendilerini meraklı 
gözlerle takip 
ediyorlar.
Şehit Etem Yaşar

İlköğretim Okulu’nda 
resim öğretmen
lerinin yaptığı 
süslemeler

öğrenci velileri 
tarafından da 
büyük destek 
görüyor.

Gelir İdaresi Başkanlı 
ğının, öğrencilerde 
'vergi bilincini' geliş 
tirmek amacıyla dü 
zenlediği vergi konu
lu resim, şiir ve afiş 
yarışmaları için 
başvurular başladı. 
Öğrenciler, hazırla 
dıkları eserleri 31
Aralık 2007 tarihine 
kadar okul müdürlük-, 
lerine teslim edecek. 
Eserlerde, özellikle 
"verginin hayatımız
daki yeri" temasını 
işlenecek. Resim 
dalındaki yarışmaya, 
ilköğretim 1, 2, 3, 4 
ve 5. sınıf öğrencileri, 
şiir dalındaki yarış
maya ilköğretim 6, 7 
ve 8. sınıf öğrencileri

ve afiş tasarımı alın
daki yarışmaya da 
lise ve dengi okul 
öğrencileri katılabile
cek. Birinci seçilen 
öğrencilere ve öğret
menlerine 2 bin'er 
YTL, ikine» seçilen 
öğrenci ve öğretmen
lerine 1500'er YTL, 
üçüncülüğü elde 
eden öğrenciler ve 
öğretmenlerine de 

bin'er YTL ödül 
yerilecek.
Ödüller, Şubat ayının 
son haftası kutlanan 
"Vergi Haftası" etkin
likleri çerçevesinde 
sahiplerini bulacak. 
Ayrıca yarışmaya 
katılan il birincileri ve 
Türkiye derecesi alan 
eserler, albüm 
halinde basılarak 
dağıtılacak.

Burs belgelerinin teslim süresi doluyor
Yükseköğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Ge 
nel Müdürü Haşan Al 
bayrak, kurumdan 
2007-2008 öğretim 
döneminde burs, öğ 
renim ve katkı kredisi 
almak üzere başvuru 
da bulunan öğrencil
erden, belge vermesi 
gerekenlerin belgeleri 
ni, 9 Kasım 2007 tari
hine kadar teslim 
etmeleri gerektiğini 
bildirdi. Albayrak yap 
tığı yazılı açıklamada, 
2007-2008 öğretim dö 
neminde burs, öğre 

nim ve katkı kredisi 
al mak üzere başvu
ruda bulunan öğren
cilerden, belge ver
mesi gerekenlerin lis
teleri nin öğretim 
kurumlarına gönder
ildiğini belirterek, 
kurumun www.kyk. 
gov.tr adre sinden de 
.öğrenile bileceğini 
kaydetti. Albayrak, 
öğrencilerin kendi
lerinden istenen bel
geleri ilgili kurumlar- 
dan alarak, belge 
üzerine TC. kimlik 
numaralarım, ad soy

adlarını ve okullarını 
yazmak suretiyle 9 
Kasım'da mesai 
bitimine kadar, bulun
dukları yerlerde ki 
kurumun bölge veya j 
yurt müdürlüklerine, 
bölge ve yurt müdür
lüğü bulunmayan 
yerlerde ise kurumun 
“Cemal Gürsel Cad.
No:61 Cebeci/ 
Ankara” adresindeki 
Kredi Dairesi 
Başkanhğı'na posta 
göndermeleri veya 
elden teslim etmeleri' 
gerektiğini bildirdi. 1

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Cadddsi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

http://www.kyk
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Erdal İnönü
12 Eylül cuntacılarının siyaseti 

yasakladığı günlerde icazetle 
kurulan partiler arasında Halkçı 
Parti, Anavatan Partisi, bugün 
adını bile unuttuğum Sunalp 
Paşa’ya kurdurulan parti vardı.

Solda Bülent Ecevit yasaklı 
siyasetçi olduğu için parti kura 
mıyor, bir yandan da böyle bir or 
tamda kuralan partilerin yaşaya
mayacağını iddia ederek, beklen
mesini istiyordu.

Ecevit, tabandan tavana doğru 
örgütlenen bir parti modeli öneri 
yordu. Tabii öyle olmadı, sonra 
kurduğu parti tam tersi oldu.

Demokratik solda ise paşaların 
kurdurduğu HP’ye güven yoktu.

Siyasette de boşluk bırakıl 
dığında binlerinin o boşluğu dol - 
duracağı iddia ediliyor mutlaka 
acele bir sosyal demokrat parti 
kurulması isteniyordu.

İşte o günlerde üniversitede öğ 
renim görevlisi olan Prof. Erdal 
İnönü, yeni kurulacak siyasi parti 
için lider seçildi.

Atatürk’ten sonra ikinci adam 
İsmet İnönü’nün oğlu olan Erdal 
İnönü, buna yanaşmadı.

Ama, o kadar dayatıldı ki, rah
metli üniversitedeki görevini bira 
kıp siyaset arenasına girdi.

Yapı itibariyle alışılmış bir siya 
setçi tipi yoktu Erdal İnönü de.

Devamlı gülen yüzü, hicivli

Güne Bakfş
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

konuşması, ılımlı yapısı siyasete 
yeni bir görüntü vermişti.

12 Eylülcüler Erdal İnönü’nün 
SHP’sinin kuruluşuna geç izin 
vererek yerel seçimlere sokma 
dılar.

Daha sonraki yıllarda çıktığı 
yurt gezisinde Gemlik’e birçok 
kez geldi.

O yıllarda SHP İlçe Başkanı 
Erkan Mutman’dı.

Erkan Mutman, İnönü ailesiyle 
yakınlık kurmuştu.

Neredeyse hergün Erdal İnö 
nü’yü arardı. İnönü’yü bulamazsa 
eşiyle görüşürdü.

Bu nedenle Erdal İnönü Bursa 
gezilerinde Gemlik’e birkaç kez ge 
lerek mitingler yaptı. Bunda 
Erkan’ın payı vardı.

Birinde Deniz Baykal da vardı.
Erdal Bey’ın Gemlik’e geldiği 

bir siyasi gezisinde ben de Bursa 
Hakimiyet Gazetesi’nde politika 
muhabirliği yapıyordum.

Görevim gereği siyasi parti li
derlerini izliyordum.

İnönü o gezisinde diğer siya 
siler gibi Bursa Çelik Palas Oteli 
yerine Gemlik Atamer Turistik 
Tesisini tercih etmiş ve orada 
konaklamıştı.

Bir süre kendisiyle konuşma 
ve sohbetine katılanlar arasında 
oldum.

O sırada bir başka gazeteci ar
kadaşım çektiği fotoğrafla ikimizi 
bir kare içine almış.

Bir başka Gemlik gezisinde o 
fotoğrafı kendisine imzalatmıştım.

O fotoğraf, büromda oturdu 
ğum koltuğun tam arkasında du 
varda asılı duruyor yıllardır.

Erdal İnönü Cumhuriyet’in ye 
tiştirdiği ilk genç kuşak Cum 
huriyet çocuğuydu.

Bilim adamı olduğu kadar bir 
kültür insanıydı.

Cumhuriyet’in batılı yüzünü 
temsil ediyordu.

Asil duruşu, saygın bir kişiliği 
vardı.

Siyasete uzlaşma kültürünü 
getirdi.

DYP ile kurdukları koalisyon 
hükümetinde bunun çok güzel 
örneklerini sergiledi.

Makam adamı değildi.
Partisinin başında kalmak 

uğruna her türlü siyasi cambazlığı 
yapan tiplerden olmadı.

Siyaseti bir görev bildi.
Bir yurttaşlık görevi, bir aydın 

insan görevi...
SHP, CHP birleşmesinde görev 

den ayrılmasını bildi.
Koltuk adamı hiç olmadı.
Halka hep doğruları söyledi.
Lider olmayı bir ikbal olarak 

kabul etmedi.
Siyasi entrikalara hiç girmedi.
Tüm bu özellikleriyle örnek bir 

siyasetçi oldu.
Gün geldi siyaset adamı göm

leğini çıkarıp, bilim adamı göm- 
lediğini giydi.

Ta., o melun hastalık gelip onu 
bulasıya değin...

Ölümünden iki gün önce eski 
siyaset arkadaşları Amerika’ya 
giderek o’nu ziyaret etmişlerdi.

Haberi okurken, iki gün sonra o 
güleryüzlü insanın öleceği kim 
senin aklına gelmezdi.

Bu nedenle adeta şok oldum.
Türkiye, Cumhuriyet dönemi

nin iyi bir siyasetçisini, bir ay 
dinim, bir kültür adamını, bir bilim 
adamını kaybetti.

Türkiye’nin başı sağ olsun.

Baz istasyonuna
tepkiler sürüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Özel bir GSM şirketi 
tarafından Karsak 
Cami minaresine 
kurulan baz 
istasyonuna vatan
daşların tepkisi 
giderek büyüyor. 
Karsak Camisi gasil- 
hanesine yapılan 
enerji istasyonundan 
minareye çekilen hat 
jle çevreye iletişim 
kuran baz istasyonu 
na dün olay yerine 
gelen kadınlı erkekli 
bir grubun tepkisi 
sürdü.
Karsak Camisi 
bitişiğindeki ilçe 
Müftülüğüne 
çıkmak isteyen 
vatandaşlara polis 
engel olurken, 
olay yerine gelen 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
öfkeli vatandaşları 
yatıştırmak için 
çaba gösterdi. . 
GSM şirketinin yasal 
yollarla baz istas 
yonunu kurduğunu 
söyleyen Kurt, 
vatandaşların gerekli 
yerlere itiraz etme 
haklarının bulun

duğunu söyledi. 
Karsak Camisine 
gelen vatandaşların 
duyarsız kalmalarına 
da tepki gösteren 
çevre sakinleri 
uzun süre İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'a iti 
razlarını sürdürdüler. 
İçişleri, Maliye ve 
Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından Din ve 
Sosyal Hizmetler 
Vakfı ile GSM şirketi 
arasındaki anlaşma 
ile Karsak Camisine 
kurulan baz istas 
yonuna bu günde

Cuma namazı gösterisi yapılması
öncesinde tepki bekleniyor.

KONGRE İLANI 
GEMLİKSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul 

toplantısı 18 Kasım 2007 Pazar günü saat 
13.oo’de İbrahim Akıt Cadde Şirin Plaza 
Kat 2 GEMLİK adresindeki Beyhanlar A.Ş. 
bürosunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Yönetim Kurulu adına konuşma 

yapılması
5- Dernek tüzüğünün değişilecek olan 

maddelerinin görüşülerek yeni şekilde 
kabul edilmesi

6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

KAŞCDC B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
ÜSAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

İl Lig Heyetinin 
düzenlediği Gemlik 
İlçesi Okullar arası 
Satranç İlçe Birinciliği 
yarışmasında derece 
alan öğrencilere 
madalyaları düzenle
nen törenle verildi. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Salonu’nda 
yapılan yarışmada 
Küçükler, Yıldızlar 
ve Gençler katagori- 
lerinde ilk iki sırayı 
alan öğrenciler il 
Birinciliğinde 
Gemlik'i temsil etme 
hakkı kazandılar. 
15 okuldan 55 
öğrencinin yarıştığı

İlçe Satranç 
Birinciliğinde derece 
alan öğrencilere 
madalyaları ilçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura ile Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü idris Aka 
tarafından verildi. 
Bursa'daki 
yarışmada Gemlik'i 
temsil edecek altı 
öğrenciden üçü 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu, ikisi Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
ile biri de Şükrü 
Şenol ilköğretim 
okulu öğrencisi oldu. 
KÜÇÜKLERDE 
1- Necati Biçer

(11 Eylül İ.Ö.O.)
2- Ömer Yaman (11 
EyıüT l'.Ö.O.)
3- Fatih Bahar 
(Şehit Etem Yaşar 
İ.Ö.O.)

YILDIZLARDA
1-İsmail Hakkı Gemici 
(Şükrü Şenol l'.Ö.O.) 
2- Osman Mustafa 
Çetin (11 Eylül İ.Ö.O.) 
3- Hüseyin

Osmanoğlu (Şehit 
Etem Yaşar İ.Ö.O.) 
GENÇLERDE 
1- Nuri Mustafa 
Mehmet (Celal Bayar 
Anadolu Lisesi)

2- Mustafa Recai 
Gemici (Celal Bayar 
Anadolu Lisesi)
3- Yıldıray Yıldırım 
(And. Lise Tek. Lise 
ve EML)

Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okıİu’ndan başarılı sporculara yemek

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle ilçede 
düzenlenen Kros 
ve İzci Bisiklet 
yarışmalarında 

başarılı olan Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu takımına 
okul yönetimi 
tarafından döner 
kebap ziyafeti verildi. 
Okul Müdürü

Hayrettin Minare 
ile Beden Eğitimi 
Öğretmeni Sibel 
özgen'in de 
bulunduğu döner 
ziyafetinde öğrenciler 
gönüllerince

yiyip içtiler.
Emin Dalkıran Kordo 
nu’nda bulunan 
Bursa Kebap 
Salonuna gelen 
öğrenciler, müdürleri 
ve öğretmenleri 

sohbet etme fırsatı 
da buldular. Okul 
Müdürü Hayrettin 
Minare, yemek spon
sorluğunu Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu olarak 

karşıla dıklarını 
söyledi. Minare, bu 
tür başarılı olan 
sporcuları için aynı 
yemek ziyafetinin 
sürdürüleceği 
müjdesini verdi.
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Erdoğan; ‘Daha çok kenetlenmeliyiz1
Sivil Anayasa konulu 
sempozyuma katılan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
terörle mücadeleye 
ilişkin önemli 
mesajlar verdi.
Erdoğan, "Bizim 
birliğimize, bizim 
kardeşliğimize, bizim 
ortak heyecanımıza, 
ortak vizyonumuza 
kastedenler, topluma 
nefret tohumları, ayrı 
hk tohumları saçarak 
bu kirli emellerine 
ulaşabileceklerini 
sanıyorlar. Buradan 
bir kez daha ifade 
ediyorum, yanılıyor
lar." dedi.
Erdoğan, Cumhuriyet

Bayramı kutlamaların
da yaşanan coşkunun 
teröre ve destekçile 
rine verilmiş 
en güzel cevap 
olduğunu söyledi. 
Erdoğan, "Elbette ki 
tepkimizi ortaya koya
cağız. Bundan daha 
tabii bir şey olmaz. 
Ancak bunun ölçüsü 
kaçarsa, tepkiler 
kardeşliğimize, bir
liğimize, beraber
liğimize yönelirse bu 
da aramıza nifak 
ekenleri sevindirmek
ten başka bir şeye 
yaramaz. Çok daha 
fazla kenetlenecek, 
çok daha fazla birlik 
beraberlik ve kardeş

lik içinde olacağız ki 
terörizm ve terörist 
halk desteğini 
kaybedecek." dedi. 
Başbakan Erdoğan, 
Irak'ın kuzeyine yöne
lik yaptırımlara ilişkin 
soruları da yanıtladı. 
Türk hava sahası 
Kuzey Irak'a yönelik 
uçuşlara kapatıldı mı 
şeklindeki bir soruya, 
Erdoğan, "Arkadaşlar 
ben sizden duyuyo
rum, böyle aldığımız 
bir karar yok." şek
linde cevap verdi. 
Uygulamaya konul
muş yaptırım amaçlı 
bir karar var mı? soru 
suna ise, Başbakan 
Erdoğan "Şu anda

yok. Takvim açık
lanacak." şeklinde 
cevap verdi.
Bu önlemler sadece 
Barzani'ye mi yoksa

Irak ve Amerikan 
yönetimine yönelik 
önlemlerde varmı 
şeklindeki soruya ise, 
"Bizim buradaki

temel asli hedefimiz 
terör örgütüne yöne
liktir. Tamamiyle 
PKK'nın oradaki 
kamplarına, konuş
landığı yerlere 
yöneliktir. Ama 
şunu da uluslararası 
hukukun bir 
gereği olarak ifade 
etmeliyim ki terör 
örgütüne yataklık 
eden, terör örgütüne 
bu noktada destek 
verenler, şüphesiz 
ki onlarla birlikte 
değerlendirilecektir. 
Onlara yönelik olarak 
da bazı yaptırım 
tedbirlerimiz olacak
tır, yaptırımlarımız 
olacaktır." dedi.

Rice, bugün Ankara’da PKK Akmerkez’i bombalayacaktı
ABD Dışişleri Bakanı 
Condoleezza Rice 
temaslarda bulunmak 
-üzere bu sabah 
Ankara'ya geliyor. 
Rice'ın Ankara 

«temasları çerçeve 
sinde Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ve Baş 
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
kabul edilmesi ve 
Dışişleri Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali 
Babacan ile bir araya 
gelmesi bekleniyor. 
Konuk Bakan temasla 
rının ardından, Geniş 
leti İm iş Irak'a Komşu 
Ülkeler Dışişleri 
Bakanları Toplantısı 
na katılmak üzere 
İstanbul'a geçecek. 
ABD Dışişleri Bakan 
lığı Sözcüsü Sean 
McCormack, düzen
lediği basın toplan
tısında, Rice'ın Tür 
kiye ziyaretine ilişkin 
olarak açıklamalarda 
bulunarak, Konuk 
Bakan'ın temasların
da, PKK terörüne 
karşı Türkiye, Irak ve 
ABD arasındaki üçlü 
mekanizmanın nasıl 
daha etkili hale geti 
rilebileceği konusun
da Amerikan hüküme
tinin fikirlerini payla 
şacağını belirtmişti. 
ABD Dışişleri Bakanı 
Condoleezza Rice, 
Ankara'ya kritik 
dönemde yapacağı 
ziyaret sırasında 2 bin 
500 polis tarafından 
korunacak. A Tipi

Gemlik Karfez
«(■LlK'ia ilk otfHLûK ilmi otıtrcıl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Koruma uygulanacak 
Rice, ABD Başkam 
Bush gibi özel önlem
lerle korunacak.
İstanbul'da yapılacak 
Irak Konferansı önce
si ilk olarak Ankara'ya 
gelerek itibaren çeşitli 
temaslarda bulu
nacak. Hükümetin 
Irak'a sınır ötesi bir 
operasyon için 
TBMM'den aldığı 
teskereyi kullanması 
çerçevesinde temas 
larda bulunması bek
lenen Rice, için Baş 
bakanlık Koruma 
Müdürlüğü ve Ankara 
Emniyet Müdürlüğü 
özel ekip oluşturdu. 2 
ayrı çember şeklinde 
korunacak Rice'ın 
bugün başlayacak 
temasları sırasında 
zırhlı araç, 3 ayrı 
güzergah, ikiz araç, 
yüksek nokta hedef 
takibi ve sinyal 
kesici araç gibi uygu

lamalar planlandı. 
Son dönemde yaptığı 
konuşmalarda 
Türkiye'nin tepkisini 
toplayan gaflar yapan 
Rice'ın güzergahları 
ve programı ise sır 
gibi saklanacak. 
Ankara'da Başbakan 
hk Koruma, Çevik 
Kuvvet, Devlet Bü 
yüklerini Koruma, 
Özel Harekat ve 
Hassas Bölgeleri Ko 
ruma Şubesi'nden 
oluşturulacak 2 bin 
500 kişilik karma ekip 
tarafindan korunacak 
Rice, ardından akşam 
saatlerinde İstanbul'a 
geçerek Irak'a Komşu 
Ülkeler Dışişleri Ba 
kanları toplantısına 
katılacak. Rice Türki 
ye'deki temaslarının 
sonrasında da 
4-6 Kasım 2007 
tarihleri arasında 
İsrail ve Filistin'i 
ziyaret edecek.

Etiler'de bulunan 
Türkiye'nin en büyük 
alışveriş merkezle 
rinden birisi olan 
Akmerkez PKK'nın 
açık hedefi haline 
geldiği ve örgütün 
burayı bombalamak 
için keşif çalışmaları 
yaptığı Kiler bombacı 
larının yargılandığı 
davada ortaya çıktı. 
Etiler Akmerkez'in 
PKK'nın açık hedefi 
haline geldiği Kiler 
bombacılarının yargı
landığı davada ortaya 
çıktı. 12 Ağır Ceza 
Mahkemesinde yar 
gılanan PKK bomba 
cilan arasında bulu
nan Hatice Boz 
kurt'un Etiler Akmer 
kez'de keşif çalışma 
lan yaptığını, yakalan
maması halinde Ak 
merkez'de bombalı

'Atılacak adımlar ABD ile belirlenecek’
Dışişleri Bakanı Ali 
Babacan, PKK nede 
niyle uygulanan veya 
uygulanacak olan 
ekonomik tedbirlerin 
hedefinin Kuzey Irak 
ya da Irak'ın herhangi 
bir yerindeki halk 
değil, terör örgütü 
olduğunu söyledi 
Ali Babacan, Genişle 
tilmiş Irak'a Komşu 
Ülkeler Toplantısına 
ilişkin bilgi vermek 
üzere Bakanlıkta 
düzenlediği basın 
toplantısında 
Bakanlar Kurulu'nca 
üzerinde mutabık kalı
nan ekonomik yap
tırımlara* ilişkin 
soruları yanıtlarken 
"Ekonomik tedbirlerin 
hedefi, Kuzey Irak ve 

eylem düzenleyeceği 
belirtildi.
İstanbul 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görü 
len duruşmada Cum 
huriyet Savcısı Nuri 
Ahmet Saraç, müta
laasını açıklayarak 
sanıklardan Mülkiye 
Doğan'ın ağırlaştırıl 
mış müebbet hapsini, 
diğer sanıkların ise 7 
yıldan 353 yıla kadar 
çeşitli hapis cezaları
na çarptırılmasını 
talep etti. Savcı, sanık 
lardan Mülkiye Doğan 
ve Hatice Bozkurt'un 
bölücü örgütün yurt 
dışında bulunan kam
plarında eğitime tabi 
tutulduklarını, Do 
ğan'ın bazı kamplarda 
eğitici düzeyde bulun
duğunu ifade etti. 13 
Şubat 2006 günü Bah 
çelievler'deki Kiler

Irak'ın herhangi bir 
yerinde yaşayan halkı 
değil, terör örgütü" 
dedi. Şimdiye kadar 
bazı önlemlerin atıl 
dığını, bundan sonra 
da atılacağını belir 
terek “Ancak bu 
adımların atılıp atıl
madığı ne zaman 

Hipermarkette yaşa 
nan patlamada, 20 
kişinin yaralandığını 
ve büyük çapta maddi 
hasar meydana geldi 
ğini belirten Savcı 
Saraç, sanıkların 
"devletin egemenliği 
altında bulunan top 
raklardan bir kısmını 
devletin idaresinden 
ayırmaya, devletin 
bağımsızlığını zayıf 
tatmaya ve birliğini 
bozmaya teşebbüs", 
"yasa dışı silahlı 
PKK/KONGRA-GEL 
terör örgütü üyesi 
olmak", "patlayıcı 
madde atmak", "pat
layıcı madde bulun
durmak", "silahla 
mala zarar vermek" 
gibi çeşitli suçlardan 
353 yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırıl
masını talep etti.

atılacağı konusu ise 
biraz kapalı” diyen 
Babacan, tedbirlere 
ilişkin sık sık açıkla
ma yapılmayacağını, 
aksi halde önlemlerin 
etkinliğinin olumsuz 
etkileneceğini ifade 
etti.
Babacan şunları 
söyledi: "Alınacak 
herhangi bir ekono 
mik tedbirin, Kuzey 
Irak ve Irak'ın herhan
gi bir yerinde yaşa 
yan halkı olumsuz 
etkileyecek tedbirler 
olmasını biz arzu 
etmiyoruz. Dolaysıyla 
alınacak tedbirler 
terör örgütü ve ona 
destekçi olan unsur 
lara yönelik ekonomik 
tedbirlerdir."
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Barajlar kar yağmasını bekliyor
Bursa Su Kanalizas 
yon İdaresi (BUSKİ) 
Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, son 
dönemdeki yağışların 
Doğancı Barajı'na 1-2 
günlük katkı sağladı 
ğım belirterek, su 
rezervinin artması 
için kar yağması 
gerektiğini söyledi. 
Çetinavcı, önümüz 
deki günlerde hiç 
yağmur yağmasa bile 
Doğancı Barajı'nda 
Bursa'ya yetecek 4 
aylık su bulun
duğunu bildirdi.
BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetinav 
cı, Bursa'nın içme 
suyu ile ilgili çalış
maları ve Doğancı 
Barajı'ndaki su rez
ervi hakkında bilgiler 
verdi. Bu yaz 
BUSKİ'nin çok önem
li imtihan verdiğini 
belirten Çetinavcı, 
Bursa'yı susuz bırak
mamak için su kesin
tisine gitmediklerini 
ifade etti. Bursa'nın 
içme suyu sıkıntısı 
mn bulunmadığına 
işaret eden Çetin

I
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 

ACİlGATILIKveKİRAUKLARINIZİCİNBİZİARAffllZ
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

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 E

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire 

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

SEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

avcı, "Şu anda içme 
suyu anlamında 
Bursa'nın su sıkıntısı 
yok. Doğancı Barajı, 
yer altı kuyu suları ve 
pınar kaynaklarıyla 
birlikte içme suyu 
teminimiz devam 
ediyor. Önümüzdeki 
günlerde herhangi 
bir tehlike beklemi 
yoruz. Artık yağmur 
lar yağmaya başladı. 
Son günlerde 
yağan yağmurlar 
Doğancı Barajı'na 
1-2 günlük 
katkı sağladı.

Buharlaşmanın 
az olduğu bugün
lerde toprak suya 
doyuyor ve daha 
ihtiyaç fazlası 
oluşmadı. Yağan 
yağmurların havzaya 
inerek, baraja ulaş
ması için uzun süre 
yağmur yağması 
gerekir. Barajlara su 
taşıyacak en önemli 
kaynak kar yağışıdır, 
önümüzdeki gün
lerde yağacak yağ
murlar baraja katkı 
sağlayacak" dedi. 
Doğancı Barajı'ndan 

günlük 60 bir metre 
küp su çekildiğini 
açıklayan Çetinavcı, 
"Barajın ölü rezervi 
8.5 milyon metre 
küp su tutuyor. Biz 
ihtiyaç olsa bunun 7 
milyon metre küpünü 
kullanabiliriz. Artık 
yağmurlarla tanış
maya başladık, 
önümüzdeki günler 
de hiç yağmur yağ
masa bile, 4 ay yete
cek suyumuz var. 
Kuyu sularının ne 
kadar yeteceğini 
bilemeyiz. Dolayısıyla 
yağacak kar, Doğancı 
Barajı'na da yer 
altı sularına da 
katkı sağlayacak" 
diye konuştu. 
Çetinavcı, bu yıl 
beklenen yağışın 
düşmesi halinde 
Nilüfer ve Doğancı 
barajlarının dola
cağını kaydetti, 
öte yandan metero 
loji yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
önümüzdeki 1 
hafta boyunca 
aralıklı sağanak yağ
mur bekleniyor.

Dogalgaza 
zam geliyor 
BOTAŞ Genel Müdür 
Vekili Saltuk Düzyol, 
doğal gaza büyük bir 
ihtimalle Aralık ayın
da zam yapılmaya
cağını ancak ham 
petrol fiyatlarındaki 
artış nedeniyle Ocak 
ayından itibaren 
"zammın kaçınılmaz" 
olacağını söyledi. 
Düzyol, düşük döviz 
kuruna bağlı olarak 
doğal gaza bu ay zam 
yapılmadığını, döviz 
kurlarında ciddi bir 
hareketlenme 
olmazsa büyük ihti
malle Aralık ayında 
da zammın gündeme 
gelmeyeceğini kay- 
detti.Ham petrol 
fiyatlarının 
rekor seviyelere 
yükseldiğini, 
bunun da BOTAŞ'ın 
maliyetini "çok 
ciddi" yükselttiğini 
belirten Düzyol, 
"Bunun etkilerini 
Ocak'tan itibaren 
hissetmeye 
başlayacağız. 
Bu nedenle doğal 
gaza Ocak ayından 
itibaren bir zam 
kaçınılmaz olacak" 
dedi.

Kredi borçları 
çığ gibi büyüyor
Bankaların tüketici 
kredisi alacakları, 
19-26 Ekim haftasın
da 488 milyon YTL 
artarak 60 milyar 786 
milyon YTL'ye çıktı. 
Kredi kartlarıyla bir
likte tüketicilerin 
bankalara olan 
toplam borcu ise 
551.6 milyon YTL 
artarak 84.9 milyar 
YTL'ye ulaştı. 
Merkez Bankası'nın 
verilerinden yararla
narak yapılan 
hesaplamaya göre, 
konut kredisi alacak
ları 214 milyon 
YTL'lik artışla 28 mil
yar 802 milyon YTL 
oldu. Taşıt kredi
lerinin 6.6 milyon 
YTL'lik artışla 5 mil
yar 676 milyon 
YTL'ye çıktığı söz 
konusu bir haftalık 
dönemde, diğer 
tüketici kredileri ise 
267.5 milyon YTL 
artarak 26 milyar

Yılbaşı ikramiyesi
25 milyon YTL

Milli Piyangonun yıl
başı özel çekilişinde 
büyük ikramiye 25 
milyon YTL olarak 
belirlendi.
2005 ve 2006 yılları 
mn yılbaşı özel çekil
işlerinde 20 milyon 
YTL olan büyük 
ikramiyede bu yıl 5 
milyon YTL artış ya 
pildi. Yılbaşı özel çe 
kilişinde, 25 milyon 
YTL dışındaki diğer 
büyük ikramiyeler 
de, 1 adet 5 milyon 
YTL ve 1 adet 
1 milyon YTL olarak 
tespit edildi.
SÜPER LOTO 3.5 
MİLYON YTÜYE 
KOŞUYOR 
Böylece büyük 
ikramiyelerin tam, 
yarım ya da çeyrek 
bilete çıkma duru
muna göre, en az 3, 
en fazla da 9 kişi 
yeni yıla milyoner 
olarak girebilecek. 
-TOPLAM İKRAMİYE 
144 MİLYON YTL- 
Yılbaşı gecesinin 
milyon YTL dışındaki 
ikramiyeleri de şöyle 
olacak: 

307 milyon 
YTL'ye çıktı.
Tüketicilerin 
bankalara olan 
kredi kartı borçlan 
ise geçen hafta 
63.6 milyon YTL’lik 
artışla 24 milyar 
131 milyon YTL'ye 
yükseldi.
Tüketicilerin bankala 
ra olan kredi kartı 
borçlarının 24 milyar 
YTL’sinin YTL 
cinsinden olduğu 
belirlendi. Bunun 9.8 
milyar YTL'sinİ tak
sitli, 14.2 milyar 
YTL'sinİ de taksitsiz 
harcamalar oluştu
ruyor.
Tüketicilerin bankala 
ra olan kredi kartı 
borçlarının 58 
milyon YTL’sinin ise 
yabancı para 
cinsinden. Bu 
borçlarında bir 
önceki haftaya göre 
58 bin YTL'lik 
düşüş yaşandı

-1 adet 500.000 YTL 
-5 adet 200.000 YTL 
-10 adet 100.000 YTL 
-50 adet 50.000 YTL 
-150 adet 10.000 YTL 
-150 adet 5.000 YTL 
-150 adet 1.000 YTL 
-1.500 adet 300 YTL 
-10.000 adet 200 YTL 
-40.000 adet 100 YTL 
-120.000 adet 80 YTL 
-800.000 adet 50 YTL 
-2.000.000 adet 24 
YTL
-63 adet teselli ikra 
miyesi 25.000 YTL 
Buna göre, Milli 
Piyango İdaresi, 2 
milyon 972 bin 82 
adet ikramiye 
karşılığı, vatan
daşlara yılın son 
gecesinde toplam 
144 milyon 25 bin 
YTL ikramiye 
dağıtacak.
-TAM BİLET 24 YTL- 
Yılbaşı özel çekiliş 
biletleri 9 Aralıkta 
Siyasaya sürülecek. I 

zel çekilişte tam 
biletler 24 YTL, 
yarım biletler 12 
YTL, çeyrek biletler 
de 6 milyon YTL'den 
satılacak.
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Orhangazi Cad.
Çifte Kahveler yanı 
Tel: O 544 499 89 37

Mermer Fabrikamızda 
* çalışacak 

BAY ve BAYAN 
ı vasıfsız ELEMANLAR 
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Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
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514 83 60

KURBRNUKveAMKUK
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Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
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İsteyen müşterilerimizin 
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KİRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR.
I
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Ağız ve diş sağlığını önemseyin
Türkiye'de daha ön 
ce hiç diş hekimine 
gitmeyenlerin oranı 
yüzde 26'yı bulurken, 
kişi başına düşen yıl
lık diş macunu tüke
timi ise 86 gramda 
kalıyor. Bu rakam 
Amerika'da 572 
gram, Almanya'da 
470 gram, Çin'de ise 
202 grama kadar 
çıkıyor.
Türk Periodontoloji 
Derneği ile Colgate 
Türkiye tarafından 
derlenen araştırma 
sonuçlarına göre, 
Türkiye halkı diş 
sağlığını ciddiye 
almıyor.
4 BİN DİŞ HEKİMİ 
250 BİN KİŞİYL 
MUAYENE EDECEK 
Sağlık Bakanlığı'nın 
desteği ile Türk Peri 
odontoloji Derneği 
ve Colgate Türkiye 
tarafından 5-30 Ka 
sim 2007 tarihlerinde 
düzenlenecek olan 
“Ağız Sağlığı Haftala 
n”na, yaklaşık 4 bin 
gönüllü diş hekimi 
destek verecek. 
Türkiye genelindeki 
Sağlık Ocakları, Ana 
Çocuk Sağlığı Mer 
kezieri ve üniversite 
lerin de destek ver 
diği Ağız Sağlığı 
Haftaları kapsamında 
250 bin kişiye ağız 
ve diş muayenesi ya 
pılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin Türk 
Periodontoloji Derne 
ği ve Colgate Türkiye 
tarafından yapılan 
açıklamada, Türki 
ye'nin diş sağlığı 
konusunda ne kadar 
duyarsız olduğu 
gözler önüne serildi. 
Dünya genelinde 
yapılan araştırmalar
dan derlenen verilere 
göre, Türkiye'de 
insanlar diş hekimine 
mecbur kalmadıkça 
gitmiyor, dişlerini 
çok az fırçalıyor ve 
özellikle yetişkin
lerdeki ortalama 
çürük sayısı bir elin 
parmaklarını geçiyor. 
KİŞİ BAŞINA YILDA 
YARIM DİŞ FIRÇASI 
L) ÜŞÜYOR 
Elde edilen verilere 
göre, Türkiye'de kişi 
başına düşen yıllık 
diş macunu tüketimi 
86 gram olarak belir
lendi. Bu rakam

Çin'de 202 gram, 
Rusya'da 145 gram, 
Meksika'da 365 
gram, Avustralya'da 
427 gram, Güney 
Afrika'da 431 gram, 
Al manya'da 470 
gram, Ispanya'da 155 
gram, İtalya'da 270 
gram, Amerika'da ise 
572 grama kadar 
çıkıyor. Türkiye'de 
kişi başına yılda 
yarım diş fırçası 
düşerken, İsviçre'de 
kişi başına yılda 
2 diş fırçası 
kullanılıyor.
4 KİŞİDEN BİRİ HİÇ 
DİŞ HEKİMİNE 
GİTMEMİŞ 
Araştırmaya göre, 
Türklerin yüzde 26'sı 
diş hekimine hiç git
memiş, gidenlerin 
ise yüzde 51 'i sadece 
bir sorun olduğunda 
diş hekimine başvu
ruyor. Diş hekimini 
rutin kontrol amacıy

la ziyaret edenlerin 
oranı yüzde 10 olur 
ken, yüzde 10'luk 
kesim içinde ise 
yüzde 30'unun her 
yıl, yüzde 43'ünün de 
6 ayda bir diş heki
mini ziyaret ettiği 
belirtiliyor. Yılda en 
az bir kere diş heki 
mine kontrol 
amacıyla gidenlerin 
oranı ise yalnızca 
yüzde 12 olarak 
tespit edildi.
YETİŞKİNLERİN 
AĞZI ÇÜRÜK 
DOLU
Türkiye'de diş 
hekimine gitme 
nedenleri arasında 
öncelikli olarak acil 
durumların yer aldığı 
kaydedilen araştırma 
sonuçlarına göre, 
Türkiye'de en sık 
karşılaşılan ağız 
sağlığı problem
lerinin başında diş 
çürüğü, kanamalı 
dişetleri ve ağrılı 
dişler geliyor. 
5-6 yaş grubunda 
çürük olmayan diş 
oranı yüzde 
12 iken, 20-24 yaş 
grubunda diş 
çürüğü nedeniyle 
kişi başına tedavi 
edilmesi gereken 
diş sayısı 6'yı 
buluyor. Tedaviye 
muhtaç diş sayısı, 
25-29 yaş grubunda 
7'ye kadar çıkıyor.

Bitki çayım 
iiaçlarla almayın

Vücut direncinin 
düştüğü kış ayların
da kullanımı artan 
bitki çaylarının, 
bayat olması ya 
da bilinçli 
tüketilmemesi 
halinde sağlığa 
zarar verebileceği 
bildirildi.
Çukurova Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Farmakoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Fazilet Aksu, 
bitkisel ilaçlar ve 
çayların, alternatif 
yöntem olarak 
görülmesinin 
yaygınlaştığını, 
ancak tedavide bilim
sel ilaçların etkin
liğinin tartışma 
götürmez olduğunu 
belirtti.
Tıbbi ilacın bir 
başkasıyla veya 
bitkisel çaylarla aynı 
anda kullanılmasının 
ters etkileşim yarata
bileceğine dikkati 
çeken Aksu, özellikle 

kronik rahatsızlığı 
bulunan, sürekli 
ilaç kullanan kişi
lerin, bitkisel 
çayları tüketirken 
mutlaka doktora 
danışmaları 
gerektiğini 
ifade etti.
Bitkinin içindeki 
etken maddeler ile 
kullanılan ilacın etk
ileşiminin mutlaka 
sorgulanması gerek
tiğine işaret eden 
Aksu, şunları söyle- 
di:"Aksi takdirde, 
bazı bitkisel çaylar 
kandaki pıhtılaşma 
mekanizmasını 
bozabilir, kanama 
riskini artırabilir. 
Bunun yanı sıra 
bitkinin toplandığı 
yer ve tazeliği 
de çok önemli.
Bu nedenle bu 
çaylar, Sağlık 
Bakanlığı kon
trolünde satılmalı 
ve poşette son kul
lanım tarihi mutlaka 
bulunmalı."

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 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

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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2 Kasım 2007 Cuma 
ONUR ECZANESİ 
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Gemlik Kurfez
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FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

İstiklal Cad. Bora Sok. Ncc3/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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Türkiye TV izlemede dünya birincisi
Türkiye her bin kişi
den Tinin kitap oku 
duğu bir topluma 
sahipken, en çok TV 
izleyen ülke olan 
ABD'nin önüne geçe 
rek dünya birincisi 
oldu. Samsun Yazar 
lar Eğitim ve Kültür 
Derneği (SAY-DER) 
Başkanı Ahmet Se 
ven, "Dünyada kitap 
okumada sonuncu 
televizyon izlemede 
ilk sıradayız" dedi. 
Türkiye'de her bin 
kişiden sadece Ti 
kitap okurken, genç
lerin yüzde 70'i ise 
hiç kitap okumuyor. 
Okullaşma ve okur 
yazar oranı kitap 
okuma oranıyla 
arasında uçurumlar 
oluşuyor. Okuryazar 
sayısı artıyor, fakat 
kitap okuyan sayısı 
azalıyor. Türkiye'de 
temel ihtiyaç mad
deleri sıralamasında 
kitap 235. sırada yer 
alıyor. Bir Japon'da 
kişi başına yılda 25, 
İsviçre'de 10, 6 
Türk'e ise bir kitap 
okuma oranı düşü 
yor. Kitap için yılda 
kişi başı sadece 
45 sent (yaklaşık 8

YTL) harcama 
yapılıyor. Kitap 
okuma oranında ger
ilerde seyreden 
Türkiye, TV izleme 
oranında ise dünya 
birinci olarak ön 
sırada yer alıyor. 
SAY-DER Başkanı 
Ahmet Seven, ülkede 
geçmiş yıllarda gün 
de 3.5 saat televiz 
yon seyretme oranıy
la ABD'den sonra 
dünyada ikinci sırayı 
almaktayken, son yıl
larda dizi film furya 
sıyla birlikte 4 saate 
çıkarak ilk sıraya 
yerleştiğini söyledi. 
Dünyada en çok tele
vizyon izleyen ülke 
durumuna gelindiği
ni ve bunun büyük 
bir kaygı oluşturdu 
ğunu belirten Seven, 
resmi kayıtlara göre 
Türkiye'de 394 bin 
kütüphaneye karşı 
lık, 400 binden fazla 
kahvehane olduğu 
nu, özellikle emekli 
yuvası haline gelen 
kahvehanelerde 
oyun ile TV ve evde 
bulunun kişilerinde 
büyük çoğunluğunu 
TV izleyerek 
geçirdiğini kaydetti.

TV izleme oranın 
yüksek olmasının 
ülke için büyük bir 
sorun olduğunu, 
izlenen programların 
çocuğunun bireye 
faydasının bulun
madığını ifade eden 
Seven, "Televizyon 
seyreden insanın 
dikkati dağılmakta 
başka şeylerle 
bağlantı kurmakta 
zorlanmaktadır. 
Bu durum özellikle 
çocuklarda başarıyı 
etkilemektedir. 
Bu anlamda kitap 
okumayı teşvik ve 
alış kanlık haline 
getirebilmek için 
kitap her zaman 
kişinin yanında 
olmalıdır. Çocuğu 
nuzun yanında kitap 
okuyarak örnek olup, 
onlara kitap sevgisi 
kazandırılmalıdır. 
Evlerinizde küçük 
çapta da olsa bir 
kitaplık ve okuma 
köşesi yapılmalıdır. 
TV alışkanlığından 
kurtularak, okuma 
alışkanlığına geçil 
melidir. TV başında 
vakit öldürmek, ha 
yatın boşa geçmesi 
demektir. “ dedi.

/K DİKKAT M
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
EYLÜLAYI FATURASIAĞUSTOS AYI FATURASI

Mrlf 
5009X360

15657.00Û
İMtB.tnO

GÜMJ.ODÜ 
0.124Z3

0.000
D.0M83

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE
AĞUSTOS AYI FATURASINDA ’
KAPASİTİF ENERJİYE PARA
ÖDENMEZKEN, EYLÜLAYI

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL) 

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.
BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÖZERİ 
TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÖKTİF 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 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR. 
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(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlidir.)
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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

✓ FİLLİ BOYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI

■S İZOLASYON
-Z HIRDAVAT 
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SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ
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Rice; ‘PKK ortak 
düşmanımız’

ABD Dışişleri Bakanı Rice ile Dışişleri 
Bakanı Ali Babacan ortak basın toplantısı 
düzenledi. Rice, "PKK'yı ortak düşmanı 
mız olarak görüyoruz. Ancak PKK'ya 
karşı daha etkin eylem yapılabilmesi için 
neler yapılabileceğini konuş tuk. Tabi 
bütün bu eylemler sırasında Irak'a daha 
fazla istikrarsızlık istemiyoruz" dedi. 7’de

Temel atma törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de katılacağı bildirildi

Çarşı ve Alışveriş
Karsak Cami’ne

kurulan baz istasyonu 
meselesi Bursa

Merkezi’nin temeli atılıyor
Gemlik Beledi

yesi tarafından yaptı 
rılan Gemlik Çarşı ve 
Alışveriş Merkezi’nin 
temeli bugün düzen
lenecek törende atıla 
cak. ÖZSA İnşaat 
A.Ş. tarafından 
8 bin YTL’ye yapılan 
alışveriş merkezinde 
otopark, banka 
şubesi ve 45 adet 
dükkan bulunacak. 
Haberi sayfa 3’de

Valiliğime taşınacak

Karsak Cami minaresine özel bir GSM şirketi tara 
tından kurulan baz istasyonu tepki gösteren mahal 
le sakinleri konuyu Bursa Valiliği kanalıyla İl Çevre 
Sağlığı Müdürlüğü'ne taşıma kararı aldı. Dün vatan
daşlar Sağlık Grup Başkanı Dr. Besim Çavuşoğlu’ 
nu ziyaret ederek, bilgi aldılar. Çavuşoğlu, baz istas 
yonu yapımında söylenen ‘Sağlık Grup Başkanlığı 
izin veriyor’ iddialarına da açıklık getirdi. Syf 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Arıtma tesisi
Her zaman yazıyorum.
Gemlik, Büyükşehir’e bağlanmanın da 

ha yeterince nimetlerinden yararlanamı 
yor diye.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik için 
yaptığı en büyük proje, Terminal ve atık 
su boru hattının yenilenmesidir.

Bunun yanında ne çevre düzenleme 
sinden ne de asıl ihtiyaç olan antma 
tesisinden bir haber yok.

1974 yılında kanalizasyon atıklarının 
deniz deşarjı ile yok edilmesi projesi 
yapıldı. 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

Erdal İnönü 
bugün devlet 
töreni ile son 
yolculuğuna 
uğurlanıyor

AEİD’de tedavi gördüğü 
hastanede yaşama veda 
eden eski Başbakan Yar 
dımcılarından Erdal İnö
nü için bugün devlet töre 
ni düzenlenecek. 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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; .g,-' Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Unutmak.. Tedavisi zor, 
sonuçları ağır bir özür.

Aşağıda sunulanlar gerçek yaşamdan 
kesitlerdir.

Film gibi...
Sık sık da tekrarlanıyor.
Bazı filmleri, daha önce birkaç kez izleme 

mize rağmen, ya unutkanlığımızdan ya da 
alışkanlığımızdan, yeni bir film Izllyormuşuz 
gibi hissederiz.

Geri gidelim.
Yaşananları tarih sırasına göre gözden 

geçirelim.
Sonrada günümüze dönelim.
Yıl; 2003
4 yıl önce...
Ankara'da, Sonbahar ayları...
Yani,
4 yıl önce, bugünler...
18 Eylül 2003
Başbakan Erdoğan,
ABD Büyükelçisi Edelman ile görüştü.
26 Eylül 2003
ABD Dışişleri Bakanı Powell, Dışişleri 

Bakanımız Gül'e, Kuzey Irak'taki PKK militan
larının temizlenmesi için söz verdi. Powell, 
'Gereğini yapacağız' dedi.

02 Ekim 2003
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Türk Aske 

ri’nin Irak'a gidişine dair kesin bir tarih olma 
dığını, konunun Bakanlar Kurulu toplantısın
da görüşüleceğini, daha sonra askerlere de 
danışılarak kararlaştırılacağını söyledi.

03 Ekim 2003
1. Ordu Komutanı Orgeneral Büyü kanıt; 

"Askeri Birlik sevkıyatı TBMM ve Hükümet 
kararına bağlı. Türk Silahlı Kuvvetleri, verile
cek her görevin üstesinden gelir."

04 Ekim 2003
ABD ile kredi anlaşması imzalandığını 

kabul eden Başbakan, krediyle ilgili tasarru
fun Türkiye'de olduğunu belirterek, "İster kul
lanırız, ister kullanmayız" dedi.

Erdoğan:
"ABD kredisini kullanma bize bağlı"
05 Ekim 2003
Hazine Bakanı Ali Babacan, ABD ile imza

lanan kredi ınlaşması ile, Türkiye'nin, yak
laşık 1 milyar dolar kazanç elde edeceğini 
söyledi.

07 Ekim 2003
ABD Savunma Bakanı, ABD onayı 

olmadan, Türk Askeri'nin Kuzey Irak'a girme
sine karşı çıkıyor...

08 Ekim 2003
Irak Devlet Başkanı Talabani, yabancı bir 

gazeteciye verdiği demeçte, Türk askeri için 
ABD’den güvence aldıklarını söyıedi.

09 Ekim 2003
Abdullah Gül, Askerin Irak'a girmesinin 

önünde bir engel kalmadığını, terörün kökü 
kazınıncaya kadar Kuzey Irak'ta kalınacağını 
açıklıyor....

22 Ekim 2003
ABD kredisi ortada kaldı. Erdoğan, "Arzu 

ettiğimiz istikamette gelirse kabul ederiz" 
derken, Abdullah Gül, "Acelemiz yok" yoru
munda bulundu. Abdüllatif Şener ise, "ilk 
dilim ay sonunda gelecek" dedi.

05 Kasım 2003
Türkiye, tezkereyi, krediyi konuşurken, 

Irak haritası yavaş yavaş şekilleniyor.
18 Kasım 2003
Başbakan, yurtdışında, yabancı gazete

cilere açıklama yaptı...
Son..
İkinci versiyon yakında sinemalarda....

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Belediye Meclisi Pazartesi günü toplanıyor
Seyfettin SEKERSÖZ
Belediye Meclisi 
Kasım ayı ilk 
toplantısını 
5 Kasım 2007 
Pazartesi günü saat 
14.00 de yapacak. 
Gündeminde

bulunan iki maddeyi 
görüşecek olan 
Belediye Meclisi, 
ayrıca verilecek 
önergelerin de 
gündeme alınıp 
alınmamasına 
karar verecek. 
Meclisin ilk mad-

desinde ise bir süre 
önce Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile İmar 
Komisyonu üyeleri 
arasında gerginliğe 
yol açan Muhtarlar 
için yapılması 
düşünülen hizmet

binasının yeri 
görüşülerek 
karara 
bağlanacak. 
Belediye Meclisi’nin 
ikinci maddesinde 
ise İmarla 
İlgili konular 
görüşülecek.

Jandarma Özel Harekat Timleri sınırda
Türk Silahlı Kuvvetle 
ri’nin olası sınır ötesi 
operasyonu öncesin 
de sıfır noktalarında
ki birliklerde fırtına 
öncesi sessizlik 
hakim. Kısa adı 'JÖH' 
olan özel eğitimli 
'Jandarma Özel Ha 
rekat Timleri’ de sıfır 
noktalarına kaydırıldı. 
Subay ve astsubay
lardan kurulu Jandar 
ma Özel Harekat 
Timleri, birinci dere
cede askeri bölge 
ilan edilen ve sivil
lerin girmesi yasak
lanan noktalarda 
elleri tetikte bekliyor. 
JÖH'ler, harekat 
emriyle birlikte önce
den belirlenen PKK 
sığınaklarına nokta 
operasyonlar yapa 
cak. Kuzey Irak'a 
yapılması planlanan

İT

sınır ötesi operasyo 
nun kara harekatının 
gerçekleştirileceği 
sıfır noktalarında, 
askeri birlikler elleri 
tetikte bekleyişlerini 
sürdürüyor. Tüm 
hazırlıkların tamam
landığı sıfır nokta
larında, birlikler arası 
kaydırma hareketliği 
ise devam ediyor. 
Son olarak subay ve 
astsubaylardan oluş
turulan Jandarma 
özel Harekat timleri 
de operasyonun baş 
langıç noktalarına 
kaydırıldı. Sayısı 
açıklanmayan JÖH' 
ler, istihbarat bilgileri 
ışığında önceden tes- 
bit edilen sarp kaya 
lıklar arasındaki PKK 
mağaralarına nokta 
operasyonları 
yapacak. Operasyon

deneyimi en üst sevi 
yede olan Jandarma 
Özel Harekat timleri, 
terörle mücadele ko 
nusunda etkin biçim 
de katılacak. Özel 
eğitimlerden geçen 
JOH’ler, sınır ötesi 
operasyonu sırasın
da, kamuoyunda 'Bor 
do Bedeliler’ olarak 
bilinen Özel Kuvvet 
ler Komutanlığı tim
leriyle birlikte harekat 
edecek. Sivillerin gir 
mesi yasak olan, bi 
rinci derecede askeri 
alan ilan edilen sıfır 
noktalarındaki bölge 
lerde konuşlanan 
JÖH'ler, zaman za 
man Çukurca-Ulude 
re arasındaki yol 
denetimlerine de 
katılıyor. Timlerin, 
sıfır noktalarından 
Türkiye'ye sızmaya

çalışan PKK'h terö 
ristlere karşı sık sık 
operasyonlara çıktığı 
da belirtildi.
Sınır ötesi operasyo 
nun başlangıç nokta
larından olan Hakka 
ri’nin denizden 1285 
metre yükseklikteki 
Çukurca'da fırtına 
öncesi sessizlik 
yaşanıyor. Askeri 
malzeme ve mühim
mat sevkıyatın ta 
mamlandığı bölgede, 
operasyonun son 
rötuşları yapılıyor. 
Halen sıfır noktaların
da boş durumdaki 
köylerde konuşlanan 
birlikler, sınırın öte 
yakasını gözetlemeye 
de devam ediyor. 
Birliklerde morallerin 
üst seviyede olduğu 
gelen bilgiler arasın
da yeralıyor.

SATILIK - KİMLİK 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, 
v Hazır Mutfak, 
▼ Dış kapı çelik kapı,

İç kapılar amerikan kapı,
Salon ve odalar lamihant 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 21 •faiFST? 17 94

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Temel atma törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in da katılacağı bildirildi
Vicdanca

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz yılın 
başında ihale edilme
sine rağmen çalış
maların bir süre dur
durulduğu Gemlik 
Çarşı ve Alışveriş 
Merkezi’nin temeli 
bugün atılıyor.
Saat 13.00 de yapıla
cak temel atma töre
nine Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik'de katılacak. 
8 milyon YTL ihale 
bedeliyle ÖZSA 
İnşaat AŞ tarafından 
yapılmakta olan 
alışveriş merkezinin 
öndeki işyerlerinin de 
istimlak edilmesi için 
mahkemenin netice
lenmesinden sonra 
10 milyon YTL'ye 
çıkması bekleniyor. 
Binanın en alt katın
da otopark ve banka 
şubesi ile 45 adet 
dükkanın yapılacağı

Karsak Cami’ne kurulan baz istasyonu 
meselesi Bursa Valiligİ’ne taşınacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Karsak Camisinin 
minaresine kurulan 
GSM baz istasyonu 
için tepkilerini çeşitli 
yerlere duyurmaya 
çalışan mahalle 
sakinleri, şimdi de 
Bursa Valiliği’ne 
şikayet dilekçesi ver
meyi kararlaştırdılar. 
Dün Cuma namazı 
sırasında cami 
etrafında toplanan 
bir grup vatandaş, 
kendilerine ‘Sağlık 
Grup Başkanlığı izin 
veriyor’ iddiasını 
araştırmak için Sağlık 
Grup Başkanı Dr. 
Besim Çavuşoğlu'na 
giderek konu hakkın
da açıklama yapıl
masını istediler.
Dr. Besim Çavuşoğlu, 
Karsak Camisine 
baz istasyonu kurul
duğu nu ilk kez duy
duğunu belirterek, 
kendilerinin bu işle 
kesinlikle ilgilerinin 
ve yetkilerinin bulun
madığını söyledi. 
Dr. Çavuşoğlu, bu tür 
baz istasyonları için 
kararı verecek yerin İl 
Çevre Sağlığı Müdür 
lüğü ile Büyükşehir 
Belediyesi olduğunu 
belirterek şikayetçi
lerin ilgili yerlere 
gitmelerini önerdi.

alışveriş merkezinin 
zemin katında ise 
1 adet market, bay 
ve bayan tuvaletleri, 
7 adet dükkan ve 
çınarlı bahçe yer 
alacak.
Merkezin birinci 
katında ise 22 adet 
dükkan ve tuvaletler, 
ikinci katında ise 
oyun alanları, kuaför

Cami çevresinde otu
ran ve baz istasyonu 
nun kendilerine tehli 
keli olduğunda ısrar 
eden vatandaşları 
sadece yönlendire
bileceklerini ifade 
eden Dr. Besim 
Çavuşoğlu, "Buna 
Müftülük nasıl izin 
vermiş anlayamadım. 
İşin hoş olmayan ya 
nı ise topu bize atı 
yorlar ve özellikle de 
benim adım konuşu
luyor" diyerek 
kendisi de bu durum
dan şikayetçi 
olduğunu dile getirdi. 
Şikayetçilere; baz 
istasyonu için Bursa 
Valilik kanalıyla 
İl Çevre Sağlık 
Müdürlüğü’ne 

ve restaurantlar ile 
2 adet dükkan ve 
tuvaletler yer alacak. 
Gemlik'in merkezinde 
yapılacak olan 
alışveriş merkezinin 
ilçeye canlılık getire
ceği belirtiliyor. 
Temel atma törenine 
vatandaşların büyük 
ilgi göstermesi 
beklenirken, tanıtım 

dilekçe 
vermeleri 
gerektiği 
anlatılırken 
yapılacak 
araştırmada 
baz istas
yonunun 
izninin 
bulunmaması 
halinde
derhal sökü 
leceği, iznin 
bulunması 
halinde ise 
yapılacak 
incelemeden 
sonra karar 
verileceği bildirildi. 
Baz istasyonu için 
girişimlerini 
sürdüreceklerini 
söyleyen vatandaşlar 
önümüzdeki hafta 

afişleri de asıldı. 
Temel atma törenine 
katılacak olan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
Gemlik'teki törenin 
ardından Bursa'ya 
geçerek Devlet 
Hastanesi’nin 6 katlı 
ameliyathanesinin 
açılışını yapacak.

başında Bursa 
Valiliği kanalıyla 
İl Çevre Sağlığı 
Müdürlüğüne 
şikayet dilekçesi 
vereceklerini 
söylediler.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

İkinci adam
Karikatürcülerin en sevdiği tipleme, en kolay 

çizi len insanlara aittir. Hem siyasetçi, hem bilim 
adamı, hem de beyefendi olmak hiç kolay 
değildir. Erdal İnönü, tüm hasletleriyle böyle bir 
insandı.

Ağabeydi, söylenenleri can kulağıyla dinler, 
akıl süzgecinden geçirir ve 'bunları yapa caksak 
birlikte yapacağız' derdi.

Bilimadamı Erdal İnönü, portresiyle sevimliydi, 
insanlara sıcacık gelir, yüzü güven verirdi.

Tanıdık bir İstanbullu idi...
Kullandığı sözcüklerle gizli bir ironi yapar, karşı 

sındaki insanın zekasını anlamaya çalışırdı... 
Gülen insanın zekasıyla ilgili ipuçları verdiğini 
bilirdi... Siyaset bana göre değil derken, 'dürüst
tü.' O, siyasetin bilimadamıydı.

Siyasetin tehlike ile birlikte anıldığı yıllarda 'hep 
arandı.' Seçim programları, 'O'nsuz yapılamaz 
oldu.. Halkın alışmadığı bir yüzdü... Ve en sonun
da eline bir limon verildi, ekranlarda muhalefeti 
limon gibi sıkacağını söyledi. O anlarda bile 
bence içinden gülüyordu...

Huzur, yüzünün çizgileriydi...
Şimdi o huzur fotoğraflara saklandı!..
'12 Eylül'ün baskı koşullarında bir bilimadamı 

misyonu ile ‘demokrasi adına’ siyasettin kucağına 
itildi. Türk siyasetine ilk kez bir bilimadamı 
edasıyla adım attı. O yıllardan küçük küçük not
ları sizlerle paylaşmak istiyorum;

Erdal İnönü, 1983 seçimlerine milletvekili 
adaylığı veto edildiği için katılamamıştı. Erdal 
İnönü hakkında 1983 yılında askeri dönemden 
sonraki ilk genel seçimlerden önce Milli Güvenlik 
Konseyi’nin bildirilerine ve Sıkıyönetim 
Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle soruş
turma açılmıştı.

İnönü, 1986 yılı ara seçimlerinde İzmir'den mil

letvekili seçildi. 1987 ve 1991 genel seçimlerinde 
yeniden aynı ilden milletvekili seçilerek parlamen
toda görevine devam etti.

1991 Genel seçimlerinden sonra Doğru Yol 
Partisi ile SHP’nin kurduğu koalisyon 
hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı olarak görev yaptı.

1993 yılına kadar bu görevini sürdüren Erdal 
İnönü, SHP’nin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir
leşmesinin ardından, 27 Mart 1995 tarihinde bu 
koalisyonun 'sosyal demokrat' kanadında değişik
liğe gidildi. Erdal İnönü bu değişiklikle Dışişleri 
Bakanı olarak atandı ve 27 Mart - 5 Ekim 1995 tar
ihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Ve "siyaset bana göre değil" dedi.
Limon sıkıcılara bıraktı siyaseti. Oysa 'O';

CHP’nin ikinci adamıydı. Bilimadamıydı... Belki de 
son şanstı... O'nu İsmet İnönü’nün oğlu olarak 
değil, sadeliği, sıradanlığı, güleç yüzlülüğü, 
sözcükleri yutarak, dil ucundan kaydırmasıyla 
hatırlamalıyız.

Anlamak isteyenler sözcüklerin anlamlarına 
takılmalı. İnönü, ağır değil ama kıvrak kelimelerle 
çok şey anlattı aslında...

‘Demokrasi ve siyasetin’ belinin kırıldığı 12 Ey 
lül’ün ezip yıktığı ‘solu’ toparlamaktı amacı. Lider 
lerin siyasi özgürlüğe kavuşmaları için mücadele 
verdi. 'Sol’un çoklu haline kızardı ama baskıcı 
değildi. Ne koltuk sevdası vardı ne de hırsı...

Kaygan zeminde sağlam bastı. Siyasi' 
koltuğunu sallayanlar; yanı başındakilerdi... 
Koltukların her daim sahipleri 'KALBAY'lara kala
caktı...

'O', Türk siyaset tablosuna oturtulamadıl 
Çünkü koltuk sevdalısı olmadı.
Televizyon kanalları, basın ölümünden önce Inö 

nü’nün bilim adamı konusundaki başarılarını, 
yetiş tirdiği binlerce öğrenciye sunduğu bilgi
lerinden söz eden...

Toprağında güller bitsin... O dünyadaki önemli 
bilim adamlan arasında yerini aldı, ülkesinde ise 
yargılandı...

Türkiye'nin en önemli eksiğinin "bilgi üret
memek" olduğunu söyleyen Erdal İnönü gele- v 
ceğin genç bilim adamlarına şu vasiyeti var ;

"Türkiye'nin bilim tarihinden gelen farkı kapat
masını istiyorsanız, bilgi üretin/'
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Demirel, Uludağ’
meselelerini Meclis’e taşıdı
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Uludağ'ın 
meseleleriyle ilgili 
TBMM'ye araştırma 
önergesi sundu. 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Uludağ'ın 
tabii zenginliklerinin 
değerlendirilmesi 
ve korunması için 
TBMM'ye araştırma 
önergesi verdi. 
Önergesinde, 
Uludağ'ın özellikleri 
ve sahip olduğu 
değerler hakkında 
bilgi veren Demirel, 
"Uludağ'da resmi 
burumlara ve 
özel sektöre ait 
bir çok tesisin 
yanında, Kayak 
Federasyonu'na 
ait tesisler de 
bulunmaktadır. 
Kayak tesisleri ve 
konaklama imkanları, 
yaz aylarında kamp 
çıhk, trekking ve 
günü birlik piknik 
alanı olarak yarar
lanılması Uludağ'ı 
her mevsim çekici 
kılmaktadır. Teleferik 
ve kara yolu ile 
ulaşım Uludağ'a 
rahatça sağlanabil 
mektedir. Uludağ 
Milli Parkı'nda 
250 değişik gruptan 
yaklaşık 700 türde 
otsu ve gövdeli 
bitkiler bulunmak
tadır. Mayıs, 'e 
ağustos ayları 
arasında yüzlerce 
değişik çiçek 
türü Uludağ'da 
görülebilmektedir. 
Uludağ'ın zirvele 
rinde bir kısmı 
yazın kuruyan 
9 adet buzul 
gölü mevcuttur. 
Bursa'nın su 
kaynağı havzasını 
oluşturan, 
havasının ve

doğasının kaynağı 
olan Uludağ'ın, 
sahip olduğu doğal 
zenginliklerin belir
lenmesi ve bunların 
korunması amacıyla, 
yerleşim ve 
yapılanma ile ilgili 
sorunlarının ortaya 
koyulması, her 
geçen gün azalan 
orman dokusunun 
korunması ile ilgili 
yapılabileceklerin 
tespit edilmesi, 
Uludağ'daki bitkisel 
doku ve çiçeklerdeki 
çeşitliliğin belirlen
mesi, sahip olduğu 
maden yataklarının 
durumunun 
belirlenerek, 
bu maden yatakların
dan azami düzeyde 
yararlanılması ve 
bu kaynakların 
ülke ekonomisine 
aktarılma yollarının 
belirlenmesi, 
özellikle Volfram 
madenin işler hale 
getirilerek ülke 
ekonomisine katkı 
sağlar h :le getirilme
si, Uludağ'ın sahip 
olduğu tarihi yapının 
korunması için, 
Uludağ'da 
önceki yüzyıllarda 

inşa edilmiş olan, 
tarih eser kalın
tılarının uygun 
biçimde restore 
edilerek, turizme 
açılmasının sağlan
ması, yapılanma adı 
altında ortaya çıka
bilecek orman tahri 
batının ve çevre 
kirliliğinin önüne 
geçilmesi, düzensiz 
kentleşmeden 
Uludağ'ın eteklerinin 
de etkilenmesini 
önleyici tedbirler 
alınması gerekmekte
dir. Ayrıca, gerek 
Bursa, gerekse 
Marmara Bölgesi'nin 
ikliminin oluşumun
da büyük etkisi olan 
Uludağ'ın, sahip 
olduğu doğal yapının 
korunması ve bu 
kaynaklardan gele
cekte de yararlanıla- 
bilmesi için, acil 
eylem planlarının 
oluşturulmasının 
yanında, konularının 
araştırılarak, 
önlenebilir sebepler 
yüzünden Uludağ'da 
meydana gelebilecek 
meselelerle ilgili 
zamanında önlem 
alınması gerek 
mektedir." dedi.

. Aykent’ten Çınar 
İlköğretim Okulu’na 

kitap bağışı 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
bu yıl öğrenime 
açılan Çınar 
İlköğretim Okulu'nu 
ziyaret ederek 
kütüphane için 
kitap bağışında 
bulundular.
Ziyarette Çınar 
İlköğretim Okulu 
Müdürü İsmail 
Uzun'la görüşen 
özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
5/B Sınıf Öğretmeni 
Gülay Aksoy ile 
21A Sınıf Öğretmeni 
Huriye Kaygın 
ile öğrenciler 
Ansiklopedi, 
Roman ve Hikaye 
kitaplarını armağan 
ettiler, 
özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğretmen ve 
öğrencileri bu 
tür kitap bağışları 
sürdüreceklerini 
söylediler.

13.06.2006 tarihinde Ulaştırma Bakanlığından 
şirketimiz adına alınmış olan BUN.U-NET.K2.

16.44704 nolu K2 Taşıma Yetki Belgesine ilişkin 
Taşıt Belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

ERKAM GIDA SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset ıstikiai
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Caddesi Bora Sbkak No : 3/3 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Arıtma tesisi
Bu proje maalesef 20 yılda 

tamamlandı.
1970’li yıllarda hükümetlerin 

biri gidip diğeri kuruluyordu.
Öte yandan Kıbrıs çıkartmasın

dan sonra ABD’nin ve Avrupa 
ülkelerinin uyguladığı ambargo 
nedeniyle büyük bir mali kriz 
yaşanıyordu.

Kısacası araçlara benzin ala
bilmek için saatlerce kuyruklarda 
beklediğimiz yıllardı o yıllar..

Gemlik ve Erdek'de uygulana 
cak olan projeyi Boğaziçi Üniver
sitesi hazırlamıştı.

Gemlik Körfezi’nin içinde deniz 
akıntılarının en yoğun olduğu böl 
ge Çandarh adlı gemi ile tesbit 
edildi.

Deniz dibi su hareketlerinin 
haritaları çıkarıldı.

Bulunan nokta Karsak Dere 
si’nin 1550 metre açıklarında bir 
noktaydı.

Toplanan kanalizasyon atıkları 
Sahil Devlet Hastanesi’nin arka 
larına yapılan bir havuzda top
landıktan sonra hiçbir işleme tabi 
tutulmadan pompalarla denize 
bırakılacaktı.

Bu proje parasızlıktan yıllarca 
yapılamadı.

Bitirilmesinden bugüne kadar 
ise kullanılıyor.

Beş altı yıl önce Sunğipek

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Fabrikası karşısında denize 
uzanan boru patlayınca amacına 
uygun olmayacak şekilde yıllarca 
pislikler Körfez’e gelişigüzel aktı.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
idaresi geçtiğimiz yıl bu hat içi 
proje gerçekleştirerek yenisini 
yaptı.

Sizin anlayacağınız Gemlik’in 
pisliği Gemlik Körfezi'ne hiçbir 
işlem yapılmadan bırakılıyor.

Deniz bu pisliği dip akıntılar ile 
buradan alıp, bir başka tarafa 
bırakıyor.

Yani sözde temizlik yapılıyor.
Gerçek temizlik arıtmadan 

geçer.
Bunun çeşitli yolları var.
Kimyasal arıtma başta geleni

dir.
Günümüzde belediyelerin en 

büyük görevi başta hemşehrileri 
ne temiz ve sağlıklı su sağla
masıdır.

Evsel atıkları sağlık bir şekilde 
toplaması ve kentin yine sağlıklı 

bir şekilde temizlenmesidir.
Bir de kanalizasyon atıklarının 

çevreye zarar vermeden yok 
edilmesi gelir.

Kültürel etkinlikler, sportif 
çalışmalar, çevre düzenlemeleri, 
doğaya ve tarihe sahip çıkma diye 
bu listeyi uzatabiliriz.

Duyduğuma göre BUSKİ İdare
si 2008 yılında Gemlik kanalizas 
yon şebekesini ele alarak ihaleye 
çıkaracakmış.

Bu doğruysa 2008'e çok kalma 
dı.

Büyükşehir’in bu büyük hiz 
meti Gemlik’e getirmesi gerekir.

Çünkü Gemlik hem buna layık
tır. Hem de bölgenin en büyük 
kentlerinden biridir.

Gemlik Serbest Bölgesi ile 
limanlarıyla, orman ürünleriyle 
bölgenin lider kentidir.

Ama, kentçilik açısından en 
geri kalmış bir ilçesidir.

Çevremiz gelişirken, kent içi 
gelişmemektedir.

Bunun için bölgemiz ilçelerini 
gezerseniz farkı görebilirsiniz. 
Başka birşey söylemeye gerek 
görmüyorum.

Çevremizde belediye hizmet 
binası yapan belediye görüyorum 
ama, kent içinde ticaret merkez
leri kuran belediyeler görmüyo
rum.

Ticaret merkezleri artık ilçe 
lerin ve kentlerin dışına yapılıyor.

Biz tam ortasına konduruyo 
ruz.

Bunun başta trafik açısından 
getireceği sakıncaları hiç mi hiç 
hesaba katmıyoruz.

Konumuz kanalizasyon atık
larının arıtılmasıydı.

BUSKİ Genel Müdürü Gem 
lik’in çocuğu, ilçemizin sorun
larını birkaç yıl içinde gördü ve 
köklü çözümler üretmek için çaba 
harcıyor.

Bunları yakınen görüyor ve 
destekliyoruz.

Gemlik’in başta kanalizasyon 
arıtma sorununu çözmesi ardın
dan temiz ve içilebilecek su soru
nunu çözmesini kendisinden bek
liyoruz.

Dileğimiz, 2008 yılında Gem 
lik’in kanalizasyon atıklarını mo 
dem bir arıtma tesisinde arıtan 
ilçeler arasında olmasıdır.

Bunun takipçisi olacağız.

Prof. Dr. Erdal İnönü

Erdal İnönü bugün 
devlet töreni ile son

Yaşam nedir?
Adam gibi yaşa

yarak gönüllerde yer 
etmektir. Prof. Dr. 
Erdal İnönü gibi...

Öğrencisi, 
Sanayicisi, 
Tüccarı, 
Esnafı, 
İşçisi, 
Çiftçisi, 
Memuru, 
Emeklisi, 
Yetimi, 
Dulu, 
Sağcısı, 
Solcusu, 
Ortacısı, 
Siyasetçisi, 
Bürokratı, 
Sporcusu 
Alçak gönüllü, 

çelebi, munis, cana 
yakın tavırlı, kibiri 
olmayan güleç yüzlü 
bilge insan, ünü 
Dünya çapında olan 
bilim adamı, Devlet 
adamı Prof. Dr. 
Erdal İnönü’nün 
ölümünün acısını 
yüreğinde duyuyor.

Herkeste hüzünlü 
bir bakış.

Gözlerden gayri 

ihtiyarı süzülen 
gözyaşları...

Yazılı ve görsel 
basında hakkında 
çıkan övücü yazılar, 
anılar...

Çoğu kişiye gös
terilmez bu sevgi, 
saygı.

Yaşarken de, 
ölüm sonrası da 
Türk ulusunun ken
disine olan sevgi ve 
saygısı devam edi 
yor, edecek.

Anısı hep diri 
kalacak.

Adam gibi adam 
olduğu için..

Her davranışı 
topluma örnekti.

Sahip olduğu 
gerek bilimsel, 
gerekse siyasal 
koltuklara yapışıp 
kalmadı.

Rızası ile çekil 
diği görevlerinden.

Çantasını kendi 
taşıdı. Paltosunu 
kimselere tuttur
madı.

1200’lü yıllarda 
bilimde önder olan 
Doğu ve İslam 

aleminin bir parçası 
olan Türkiye 
insanının, ilimde ve 
biliminde de önder 
bir ülke olacağı 
inancını hiç yitirme
di.

Bu yolda uğraşını 
ölünceye kadar 
sürdürdü.

Öğrencilerinden 
böyle olmalarını hep 
istedi, öğütledi.

O’nun fiziki var
lığı bizlerden ayrı 
düşecek.

Anısı sonsuza 
kadar yaşayacak.

Vefakar Türk 
Ulusu O’nu yaşat- 
cak.

“Aslan Sosyal 
Demokratların 
(Hinthorozu) Genel 
Başkamın!

Makamın cennet 
olsun.

Ulusumun ve 
İnönü, Temelli. 
Sohtorik, Mengene 
cioğlu, Toker, 
Bilgehan ailelerinin 
büyük acılarını pay
laşır, taziyelerimi 
sunarım.

yolculuğuna uğurlanıyor
Tedavi gördüğü 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nde 
hayatım kaybeden 
eski başbakan 
yardımcılarından 
Erdal İnönü'nün 
cenazesi dün 
Ankara'ya getirildi. 
İnönü'nün 
cenazesini 
Esenboğa Havalima 
m'nda yeğeni 
Gülsün Bilgehan, 
Onursal Genel 
Başkanı 
olduğu Sosyal 
Demokrat Halk 
Partililer, birlikte 
siyaset yaptığı 
politikacılar ve 
vatandaşlar karşıladı. 
İnönü'nün Türk 
bayrağına sarılı 
naaşı, polis tören 
mangasının 
omuzlarında cenaze 
arabasına taşındı. 
Cenaze bugün 
düzenlenecek 
devlet törenine 
kadar Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi'ne 
götürüldü.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kaçak yapılaşmanın topluma
etkisi perdeye taşınıyor

Bursa'da, kaçak 
yapılaşmanın 
toplum hayatına 
yansılamaları 
perdeye taşınıyor. 
Kaçak bina yıkım- 
laryla sık sık gün
deme gelen 
Osmangazi 
Belediyesi çarpık 
yapılaşma soru
nunun toplum 
yaşamına etkisini 
tiyatro oyunuyla 
anlatacak. 
Osmangazi 
Belediyesi çarpık 
yapılaşma ve bunun 
sosyal yaşama 
etkilerini OSYEG 21 
Gönüllü Tiyatro 
Grubunun sergileye
ceği oyunla 
anlatacak.
Yıllardır kaçak 
yapılarla gündeme 
gelmesine karşılık 
son aylarda faaliyete 
geçen kentsel 
dönüşüm projeleri 
ile taraflı tarafsız 
herkesin takdirini 
kazanan Osmangazi 
Belediyesi, çarpık 
yapılaşma ile 
mücadelesini her

alanda sürdürüyor. 
Kaçak yapılaşma 
ile mücadelenin 
sadece yıkımla 
olmayacağından 
hareket eden 
Osmangazi 
Belediyesi toplumu 
bilinçlendirmek 
için sanatsal 
faaliyetlere de 
ağırlık veriyor. 
Bu amaçla çalış
malarını hızlandıran 
Osmangazi 
Belediyesi Gönüllü 
Tiyatro Grubu 
Pazartesi Günü 
Teyyare Kültür 
Merkezin'de

'Kördöğüşü' adlı 
oyunla görücüye 
çıkıyor. Sezonun 
ilk oyunu olan 
'Kördöğüşü' 
gecekondu 
yaşamı süren bir 
ailenin yaşadığı traji 
komik olayları konu 
alıyor. Tuncer 
Cücenoğlu tarafın
dan yazılan oyun 
Devlet Tiyatrosu 
Sanatçısı Bora özku- 
la tarafından 
yönetiliyor. Oyun 
Pazartesi' günü saat 
18:30'da Teyyare 
Kültür Merkezi'nde 
gösterime girecek.

Bursaspor Avrupai 
Tesisine kavuşuyor

Türkiye'nin Süper 
Lig de 3 büyüklerden 
sonra en uzun 
süreli mücadele 
eden takımı 
Bursaspor, 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yapılan Avrupa 
standartlarındaki 
yeni tesisine 
7 Kasım Çarşamba 
günü kavuşuyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursaspor'un 
kentin en önemli 
ortak değeri 
olduğunu ve 
bugüne kadar sahip

olduğu potansiyeli 
yeteri kadar 
değerlendirenle 
diğini belirterek, 
"Türkiye'de eşi

olmayan tesis, 
Bursaspor'un yük
selişindeki kıvılcımı 
ateşleyecektir" 
dedi.

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

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

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK

3

DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
MASA SÜMENİ - KARTON FANTAZİ ÇANTA - ÇANTALAR - OTO KOKUSU - 
ANAHTARLIK - KÜLLÜK - KALEMLİK - TABAK ALTLIĞI - SAAT ÇEŞİTLERİ

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
Körfez Ofset matbaacilik-yayincilik-reklamcilik 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 36 83 fa: 5i3 35 95

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
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Rice; ‘PKK ortak düşmanımız1

1 İr

ABD Dışişleri Bakanı 
Rice ile Dışişleri 
Bakanı Ali Babacan 
ortak basın toplantısı 
düzenledi.
Rice, basın toplan
tısında Kuzey Irak'la 
ilgili konuşma yaptık
larını belirterek 
"PKK'yı ortak düş
manımız olarak 
görüyoruz. Ancak 
PKK'ya karşı daha 
etkin eylem yapıla
bilmesi için neler 
yapılabileceğini 
konuştuk. Tabi 
bütün bu eylemler 
sırasında Irak'a daha 
fazla istikrarsızlık 
istemiyoruz" dedi.
BABACAN: 
"İKİ ÜLKENİN 
HEDEFİ AYNİ" 
Dışişleri Bakanı ve 
Başmüzakereci 
Ali Babacan, ABD 
Dışişleri Bakanı 
Condoleezza Rice 
ile görüşmelerinde 
Türkiye ile ABD'nin 
pek çok konudaki 
hedefinin aynı 
olduğunu bir kez 
daha teyit ettiklerini

bildirdi.
Dışişleri Bakanı 
Babacan, ABD 
Dışişleri Bakanı 
Condoleezza Rice ile 
düzenledikleri ortak 
basın toplantısında, 
Rice ile iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel 
sorunlar, Irak ve 
kuzeyi, terör örgütü 
ile ilgili mesele, 
Lübnan ve Orta 
Doğu barış süreci 
ve ABD Kongresine 
getirilen 1915 
olaylarıyla ilgili 
tasarıyı ele aldıklarını 
kaydetti.
"Görüşmelerimizde 
pek çok konuda iki 
ülkenin hedefinin 
aynı olduğunu bir kez 
daha teyit ettik" diyen 
Babacan, ABD'nin 
Türkiye için dost ve 
müttefik bir ülke, 
stratejik bir ortak 
olduğunu, bu anlayış 
çerçevesinde sorun
lara birlikte çözüm 
üretme konusunda 
görüş birliği içinde 
olduklarını belirtti. 
Rice ise terör örgütü

ile ilgili sorunun 
çözümü için "etkili 
adım atılması gerek
tiği konusunda muta
bık kaldıklarını" 
bildirdi.
RİCE: "İSTİKRARLI 
BİR IRAK 
TÜRKİYE'NİN 
ÇIKARINA"
Rice ve Babacan 
basın toplantısının 

ardından gazeteci
lerin sorularını da 
yanıtladılar.
Rice bir gazetecinin 
"Birkaç gün içinde 
Ankara'ya önemli 
öneriler sunacağınızı 
söylemiştiniz.
Türkiye'ye öneri getir
diniz mi?" sorusuna 
şu yanıtı verdi: 
"Bunu ortak bir tehdit 

olarak görüyoruz. 
Özellikle istihbarat 
paylaşımının nasıl 
geliştirilmesi gerek
tiğini görüştük. Etkili 
bir adım atılması için 
Irak hükümeti de 
buna dahil edilmeli. 5 
Kasım'da Erdoğan'ın 
ABD ziyaretinde bir 
kez daha konuşula
cak. Kararlılıkla ve 

istikrarlı ve 
demokratik bir Irak 
oluşturmak lazım. 
Birleşik ve istikrarlı 
bir Irak Türkiye'nin 
çıkarınadır." dedi. 
Babacan ise 
"ABD'nin şu anda 
PKK ile mücadele ne 
yapmasını istiyor
sunuz. Ne adım 
atmasını istediniz?" 
sorusuna "Terörle 
mücadelede pek çok 
enstrüman söz 
konusu. Bizim 
beklediğimiz 
terörle mücadele 
konusunda 
işbirliği ve dayanış

ma, stratejik bir yak
laşımla zamanında 
koordineli bir 
şekilde kullanmak. 
Bundan sonraki 
dönemde ABD ile 
terörle mücadelede 
daha etkili bir 
yardımlaşmanın 
başlangıcı olarak 
görmeli. Büyük bir 
terör saldırısının 
hedefi olan ABD bizi 
anlamalı" diyerek 
cevap verdi.

Irak’a komşu ülkelerle 
bugün İstanbul’da 
toplantı yapılacak

Erdoğan’dan Danıştay'a sert eleştiri

Irak'ın içinde bulun
duğu durum ve Irak'la 
ilgili sorunlar, İstan
bul'da bugün yapıla
cak ve komşu 
ülkelerin yanı sıra 
BM Güvenlik Konseyi 
daimi üyeleri, AB 
ve İKT'yi bir araya 
getirecek 
genişletilmiş Irak'a 
komşu ülkeler 
dışişleri bakanları 
toplantısında ele 
alınacak.
Çırağan Sarayında 
bugün sabah erken 
saatlerde sadece 
Irak'a komşu ülkelerin 
katılacağı sabah 
kahvaltısıyla başla
ması planlanan 
toplantının resmi 
açılışını Başbakan 
Recep Tayyip

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikk0rfezgazetesi.com

Erdoğan bir konuş
mayla yapacak. * 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün de 
katılımcılara öğle 
yemeği vermesi 
öngörülüyor. 
Toplantıya Irak ve 
Türkiye'nin yanı sıra, 
ABD, Almanya, Bah 
reyn, Fransa, Ingilte 
re, Irak, Iran, İtalya, 
Japonya, Kanada, 
Kuveyt, Mısır, Rusya 
Federasyonu, Suudi 
Arabistan, AB Korniş 
yonu, Arap Birliği, BM 
ve İslam Konferansı 
Teşkilatından (İKT) 
temsilciler katılacak. 
Bu katılımcıların 
çoğunun üst düzey 
ve bakan düzeyinde 
olması beklenirken, 
bu çerçevede BM

Genel Sekreteri Ban 
Ki-mun, Irak Başba 
kanı Nuri El Maliki, 
ABD Dışişleri Bakanı 
Condoleezza Rice, 
Fransa Dışişleri 
Bakanı Bernard 
Kouchner, Almanya 
Dışişleri Bakanı 
Frank Walter 
Steinmeier, Irak 
Dışişleri Bakanı 
Hoşyar Zebari, 
Iran Dışişleri 
Bakanı Manuçehr 
Mutteki gibi önemli 
isimlerin İstanbul'a 
gelmesi öngörülüyor. 
Irak'a komşu 
ülkelerin dışişleri 
bakanları, 9 kez 
resmi, 4 kez de 
gayri resmi 
toplantılarda 
bir araya geldi.

AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip, hükümetin, 
teröre ilişkin bazı 
yayınlar konusunda, 
kendisine verilmiş 
hakları kullanmak 
istediğini anımsa
tarak, "Hükümetimiz 
bu yayın konusunda 
yasak getirmek isti 
yor, bununla ilgili 
hukuki yolları çalış 
tırıyor. Bu haklarını 
kullanmak istiyor ama 
bakıyorsunuz ki bir 
televizyon tarafından 
bir müracaat yapılı 
yor, malum, onun 
üzerine farklı bir ku 
um bakıyorsunuz o 
müracaat istikame 
tinde karar alabiliyor" 
dedi. Erdoğan, 
"Bunlar bizi düşün 
dürüyor dünyanın hiç 
bir ülkesinde bunun 
benzerini göremez 
siniz, bu burada da ar 
tık bıçak kemiğe 
dayanıyor" dedi.
Erdoğan, partisi genel 
merkezindeki, "AKP 
Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantı 
sı'n da yaptığı toplan
tıda, Türkiye'nin birlik 
ve beraberliğini, 
devletin bütünlüğünü 
ve insanların kardeş
lik hukukunu koru
mayı en temel görev
lerinden biri saydık
larını söyledi.

Türkiye'de sağduyu
nun, aklıselimin, top 
lumsal hassasiyetin 
korunması noktasına 
üstlerine önemli gö 
revler düştüğünü 
ifade eden Erdoğan, 
"AK Parti siyaseti mil
let siyasetidir, mem
leket siyasetedir" 
dedi.
İl başkanlarına sesle
nen Erdoğan, şunları 
kaydetti: "Sizlerden, 
bulunduğunuz bölgel
erde bu hassas konu 
nun aklıselim içinde 
kalması içinde azami 
gayret göstermenizi 
rica ediyorum. Türki 
yemizin genelinde, 
Allah'ın izniyle bir
liğin, beraberliğin, 
bütünlüğün sigortası 
siz olacaksınız. Her 
.attığımız adımı bin 
düşüneceğiz, bir ata
cağız ve pir atacağız. 
Hükümetimizin, 
herhangi bir kuru
ntuyla, başta silahlı 

kuvvetlerimiz olmak 
üzere herhangi bir 
sıkıntısı, söz konusu 
değildir, olmaz. Birlik, 
beraberlik, mutabakat 
içerisinde her türlü 
adımı atmaktayız, 
atıyoruz ama bunu 
bile hazmedemeyen
ler var. Bunu bile, 
maalesef çeşitli 
yollarla, entrikalarla 
bozma gayreti içeri
sine girenler var, 
ondan nemalanmak 
isteyenler var, ayıptır. 
Bunlar hiçbir etik 
anlayışla izah edile
mez."
"BIÇAK KEMİĞE 
DAYANIYOR" 
Görsel medyaya 
'terörün acımasız 
sahnelerini sergile 
diğini' eleştirisini 
getiren Erdoğan, 
hükümetin bu 
konudaki yayına 
ilişkin yasak 
getirmek istediğini 
anımsattı.

http://www.gemlikk0rfezgazetesi.com


Bursa’da Ekim ayında 
394 işyeri açıldı 

336 işyeri kepenk kapattı
Türkiye'de Ekim ayın
da yaşanan terör, 
Amerika ve Irak ile 
yaşanan gerginlik, 
huzursuzluk, bir de 
Maliye'nin vergi 
borcu olanların 
banka hesaplarını 
bloke etmesi açılış, 
kapanış rakamlarını 
da olumsuz etkiledi. 
Bursa'da ekim ayında

394 yeni iş yeri 
açılırken, 335 kişi iş 
yerini kapattı. Yıllık 
bazda bakıldığında 
10 ayda 4 bin 851 iş 
yeri açılırken, 3 bin 
759 kişi kapanış 
verdi.
Türkiye'nin önemli 
bir süreçten geçtiğini 
kaydeden BESOB 
Başkanı Arif Tak,

bu süreçten fazla 
etkilenmemek için 
çalıştıklarını söyledi. 
Esnaf ve sanatkarın 
huzursuz ortamları 
sevmediğini her 
fırsatta dile getirdiği
ni hatırlatan 
Tak, "Rakamlar 
bunun göstergesidir. 
Ekim ayı Türkiye 
için zor bir zamandı.

Evlatlarımızı 
şehit verdik. 
Meydanlarda 
toplumsal 
tepkimizi gösterdik, 
ama sağduyuyu 
bırakmadık. Birlik 
içinde olduk.
Birbirimize 
kenetlendik. 
Umuyorum güzel 
günler yakın" dedi.

Bursa’da ‘Komplo’ operasyonu
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
tarafından 'Suç 
işlemek amacıyla 
örgüt kurmak, 
kurulan örgütle 

silahlı nitelikli 
yağma' yaptıkları

belirlenen kişilere 
yönelik düzenlenen 
"Komplo' 
operasyonunda 
gözaltına alınan 
5 kişiden 1'i 
astsubay emeklisi 
3'ü tutuklanarak

cezaevine gönderildi. 
Zanlıların
2000 yılında 
silah zoruyla 
kaçırdıkları 
işadamından 
600 bin Mark fidye 
aldıkları ve şikayetçi

olmaması için 
'cinayet komplosu' 
kurdukları ve 
bir süre sonra aynı 
işadamından 
800 bin avro 
istedikleri 
belirlenmişti.

i
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I

I
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

3

% 
1 
I

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
, TAPU TAKIP İŞLERİ YAPILIR İ

ACİL3ATILIKveKİRALIKLARlNIZİÇİNBİZİARAYINIZ |
- . . . . . . . . . . . . . . . ■ ■■■■. I

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik g
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire g
İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE i

ARACILIK YAPILIR. |
Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. K

Macfde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

1 saatte 30 
kişi radara 
yakalandı

Bursa'da bir saat 
içinde 30'a yakın 
sürücü kırmızı ışıkta 
geçerken radara 
yakalandı.
Işık ihlali yapan 
sürücülerin bir 
sağlık kuruluşunda 
göz muayenesi yap
tırana kadar ehliyet
lerine el konuldu. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü son 
günlerde kırmızı ışık 
ihlallerinden kay
naklanan ölümlü 
trafik kazalarının art
ması üzerine ilginç 
bir uygulamaya imza 
attı. Çok sayıda ölüm
lü ve yaralamalı trafik 
kazasının meydana 
geldiği, kazalardan 
sonra yol kapama 
eylemlerinin 
yaşandığı Millet ve 
Samanlı kavşakların
da kırmızı ışık uygula
ması başlattı.
Sabahın erken saat
lerinden itibaren 
Samanlı kavşağına 
pusu kuran radar - 
aracı, kırmızı ışık 
ihlali yapan araçları 
tek tek görüntüledi.

DEVREN SATILIK MARKET
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ 

NEDENİYLE ACİL 

DEVREN SATILIK 
MARKET 

ANADOLU ALIŞVERİŞ 

Orhangazi Cad. 
Çifte Kahveler yanı 
Tel: 0 544 499 89 37

ELEMANARANIYOR
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

ELEMANARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 

TEMİZLİK ELEMANI 

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
%

İGemlik Körfezi abone olun
OKUTUN OKUYUN
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Otobüslerde Zam Halkta Gam
Dün gazetemizde yer alan habere göre 

Gemlik Özel Halk Otobüslerine zam 
yapılmış.

Hayırlı uğurlu olsun!
Gemlik minibüsleri kaldırıldığından 

beri insanlar yollarda perişan oluyor. 
Herkes şikayetçi. Bir Bursa'ya gidecek 
siniz önce parkın orada otobüs durağında 
alabildiğine kuyruk. Arabaya ayakta bile 
olsa binebilirsen ne âlâ yok binemezsen 
diğer otobüsü bekliyorsun. Ola ki otogara 
gideceksin elinde koca bavullarla yürü 
mekten perişan oluyorsun.

Bizim resmen ulaşım hakkımız elimiz
den alınmıştır. Hizmet kesinlikle sıfırdır. 
İtiş tıkış, kimin eli kimin cebinde belli 
değil. Yetersiz ulaşım sonucunda şehir 
dışından gelen onlarca kişi ne yapacağını 
şaşırmış durumda.

Şimdi diyeceksiniz ki zamla bunun ya 
da şirketin sefer ya da güzergah konu 
suyla ne ilgisi var? Ancak bunu halka 
anlatamazsınız. Eğer bir hizmet üretiyor
sanız ve karşılığında ücret talep ediyor
sanız, gereken özeni de göstermeniz 
gerekir.

Hafta sonu Bursa'ya gitmek isteyen C. 
D. adlı okurum otobüsle ilgili sıkıntıyı 
bakın nasıl anlatıyor mailinde:

Sayın Yelda Bay kız,
Geçtiğimiz hafta cumartesi Bursa'da 

işim vardı. Ne zamandır da otobüsü bin
miyordum. Durağa bir geldi ki ne göre 
yim? Ana baba günü. Tam iki araba sonra 
binebildim. Kimi de açıkgöz sıraya en 
arkadan girecekken en önlere gelip yer 
kapıyor.

Bindiğim arabada da ayakta gittim. 
Herkeste oflamalar poflamalar. Ama tep
kiye gelince sıfır.

Gidene kadar ayaktakilerin canı çıktı. 
Yani bu gidişat çok mu hoş?

Okurumun düşüncelerine katılmamak 
elde değil.

Ülkemizde medeniyetin en yoğun 
yaşandığı il ve ilçede olmamız, demek ki 
hiçbir şeyi değiştirmiyor.

Olan yine vergisini ödeyen ve 
karşılığında da bir takım hizmet bekleyen 
halkımıza oluyor!..

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel: 513 96 83
MM ABONE ÖLDÜNÜZ MU?

«uui'inurinktirMiHinui ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
BULAŞIKÇI VE 

KOMİARANIYOR 
SSK + YEMEK+SERVİS

514 83 60

KURBANLIK ve RDRKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TEMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU 

0 538 588 3714

‘Gemlik Körfez’internette
www.ggjiilikkorfezgazetesi.corr

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

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.ggjiilikkorfezgazetesi.corr


CRN MERİDYEN
nuşvenl; MatKczi

G€MÜKÜL€RİN HİZM€TİN€ AÇILDI!

GEZİPGÖRECEĞİNİZKALİTELİVEUCUZ' 
ALI$VERİ$YAPACAĞINIZ 

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

TEL: 513 10 80
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Romatizmadan şüphelendiğinizde
Eklem hastalıkların
da erken tanı 
sakatlığı önlüyor. 
Türkiye'de doktora 
10 yıl geç giden 
hastaların olduğuna 
dikkat çeken uzman
lar, Her bel ağrısı 
çeken en az bir kere 
bir romatoloğa 
görünmeli çağrısında 
bulundu...
Eklem hastalıkların
da erken tanı 
sakatlığı önlüyor. 
Türkiye'de doktora 
10 yıl geç giden 
hastaların olduğuna 
dikkat çeken uzman
lar, Her bel ağrısı 
çeken en az bir kere 
bir romatoloğa 
görünmeli çağrısında 
bulundu...
Ağrı, hareket 
kısıtlılığı, şişlik ve 
şekil bozukluğuna 
yol açan romatizmal 
hastalıklar teşhiste 
geç kalındığında 
vücutta kalıcı sakat 
lıklara yol açıyor. 
Prof. Dr. Meral Çal- 
güneri genelde ağrıyı 
temsil eden romatiz
mal hastalıkların 
bundan çok öte 
olduğuna dikkat 
çekerek, Eklem 
ağrısı şişliğinden öte 
vücuttaki tüm sistem 
etkileniyor. Örneğin 
kalp, akciğer, mide

muayeneyi ertelemeyin

ve bağırsak sistemi, 
böbrek ve sinir siste
mi hastalıkları şek
linde de ortaya çıka
biliyor diye konuştu. 
500 romatizma 
uzmanının bir araya 
geldiği Romatoloji 
2007 Kongresi 
Fethiye'de düzenlen
di. Kongre Başkanı 
Prof. Dr. Çalgüneri, 
hekime 5-10 yıl geç 
giden hastalar 
olduğunu belirterek, 
Hastalar ağrı, şişlik, 
hareket güçlüğü gibi 
belirtileri ciddiye 
almıyor. Bu yüzden 
de .hekime geç gidiy
orlar. Oysa bazı rom
atizma tiplerinde de 
ağrı sinsi bir ağrı 
olabilir dedi...
Bel ağrısıyla ortaya 
çıkan omurga roma
tizmalarında erken 
teşhisin kalıcı 

sakatlıkları önlediğini 
söyleyen Prof. Dr. 
Sedat Kiraz da, 
Ankilozan spondilitin 
hastalığında erken 
tanıda iyi bir ilaç 
tedavisiyle birtakım 
kalıcı sakatlıkların 
ortaya çıkmasını 
engelleyebiliyoruz. 
Yoksa Ahmet Mete 
Işıkara durumuna 
gelmiş bir hastada 
bir takım kaybe
dilmiş fonksiyonları 
geri almak oldukça 
zor. Bildiğimiz, kul
landığımız klasik 
ilaçların dışında 
ankilozan spondil.itte 
özellikle hastanın 
kendisinin yapacağı 
ev egzersizleri ya da 
kısa süreli egzersiz 
programları, grup 
terapilerinin de 
oldukça yararlı 
olduğunu biliyoruz 

diye konuştu... 
Her bel ağrısının 
omurga romatizması 
anlamına gelmediğini 
anlatan Kiraz, ancak 
uzun süreli, bel 
ağrılarının önemsen
mesi gerektiğini 
anlattı. Hekimlerin 
gereğinden fazla MR 
ve tomografi talep 
ettiğini savunan 
Kiraz, İstanbul'da 
MR aleti sayısı tüm 
Fransa'dakinden 
daha fazla dedi. 
Prof. Dr. Ihsan 
Ertenli de, 
Türkiye'de her 200 
kişiden birinde halk 
arasında eklem 
hastalığı olarak bili
nen 'Romatoid Artrit' 
hastalığının 
yaşandığını söyledi. 
Vücudun bağışıklık 
sisteminin yaptığı 
romatizmalara ' 
iltihaplı romatiz
malar' adı 
verildiğinin altını 
çizen Prof. Dr. 
Ertenli, Romatoid 
Artrit el ve ayağın 
küçük eklemleri 
başta olmak üzere, 
eller, dizler ve dirsek
ler gibi orta boy 
eklemleri de tuta 
bilen bir hastalık çeşi 
didir. Sabah kalk
tığında elde tutukluk 
olur diye konuştu.

Fazla kilo
kanseri

destekliyor
Dünya Kanser 
Araştırma Vakfının 
bugüne kadar yürüt
tüğü en geniş kap
samlı araştırmaya 
göre, kilo almak 
kansere yakalanma 
riskini artırıyor. 
Son 5 yılda yapılan 
7000 araştırmayı 
inceleyen bilim 
adamları, yaşam 
tarzının kanser 
üzerindeki etkisini 
ortaya çıkardı. 
Rapora göre, az mik
tarda tüketilse bile 
kırmızı et ve alkolün 
yanısıra, fazla kilo da 
bazı kanser türlerine 
yakalanma riskini 
artırıyor.
Dünya Kanser 
Araştırma Fonu’nun 
ünlü bilimadamları 
tarafından hazırlanan 
raporunda, vücut- 
kütle endeksi 18.5 ile 
25 arasında olanlar 
sağlıklı olarak kabul 
eaThyor.
Vücut Kütle endeksi, 
vücut ağırlığının, boy 
uzunluğunun metre 
cinsinden karesine 
bölünmesiyle hesa
planıyor.
Uzmanlara göre bu 
son araştırmanın

öncekilerden en 
büyük farkı, vücutta
ki yağın etkisinin 
sanılandan çok daha 
büyük olduğunun 
belirlenmesi.
Raporda kanser 
riskini azaltmak için 
yapılması gerekenler 
ise şöyle sıralanıyor; 
Kırmızı eti azaltın, 
Az alkol tüketin, 
Salam, sucuk gibi 
işlenmiş etlerden 
uzak durun, 
Şekerli içecekler 
içmeyin, 
21 yaşından sonra 
kilo almayın, 
Her gün düzenli spor 
yapın, 
Çocuğunuzu emzirin, 
Kanseri yenmek için 
vitamin almayın.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.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
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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
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DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tanm 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
SuAnza 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]
Topçular (226]
Eskihisar (262]

) 814 10 20
) 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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Pazartesi günü kar geliyor
Moskova üzerinden 
gelecek soğuk hava 
nedeniyle sıcaklık 
bir hayli düşecek. 
Pazartesi günü 
Marmara'da kar 
yağışı bekleniyor. 
Cumartesi günü 
Marmara, 
Karadeniz Bölgesi 
ve İç Anadolu'da 
rüzgarlar 
kuvvetli esecek ve 
havayı soğutacak. 
Sıcaklık 
İstanbul'da 13, 
Karadeniz'in iç 
kesimlerinde 
ise 10 derecenin 
altına inecek.
Aynı gün 
Samsun'dan 
başlayarak 
Ordu, Artvin ve 
Erzurum'a kadar 
şiddetli yağış 
beklendiğinden 
uzmanlar

A DİKKAT!!
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
EYLÜL AYI FATURASI

KİRALIK 
DAİRE

oluşabilecek sele 
karşı uyarıyor. 
Cumartesi günü 
Kastamonu, 
Rize-Artvin ve 
Gümüşhane'nin 
yüksek 
kesimlerine yılın 
ilk karının düşmesi 
bekleniyor. 
Soğuk hava kısa 
süre kalacak, 
pazar günü

hava açıyor. 
Ancak pazartesi 
günü Balkanlardan 
yeni bir soğuk 
ve kar yağışlı 
havanın gelmesi 
bekleniyor. 
Pazartesi akşamı 
Marmara geneli ve 
İstanbul'da 
karla karışık 
yağmur ve yağışı 
bekleniyor.

AĞUSTOS AYI FATURASI

rat.bat. wn

lahMı
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zYUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE ! 
~~ AĞUSTOS AYI FATURASINDA^.

” KAPASİTİF ENERJİYE PARA* > 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI i 

«S 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. S 
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÖKTİF 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.

UNELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR. 

BİLGİ İÇİN... 0226 81218 29 ■ 0226 812 23 66
KÜÇÜK KUMLA ÖZ GÜZELYALI 

SİTESİ’NDE KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

■ ■ #■ jjr’ İstanbul Caddesi No:85/AYALOVj
IIIIII^S^I %JL| I I 0226 81218 29-0226 812 23 66
i V 11 I % İv >11 1 I www.umelsan.com.tr
|ELEKIROMABKE’ info@umelsan.com.tr
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(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlidir.)

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0 532 546 45 75 - www.suren.com.tr

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
http://www.suren.com.tr
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Türkiye nereye gidiyor?
Dünya dönüyor. Teknoloji hızla gelişiyor. 

Gelişirken kaynakları tüketiyor.
Kaynaklar tükenirken intikam hisleri açığa 

çıkıyor. Büyük balıklar küçük balıkları yutmak 
için fırsat kolluyor. Ama önce ortalığı 
karıştırıyor.

Etnik ve dinsel unsurları kurcalıyorlar.
Zayıf insanların zafiyetlerinden yararlanı 

yorlar.
Daha da açıkçası dar beyinli insanları kul

lanıyorlar.
Onlarda düşünme ve sorgulama yetene 

ğinden yoksun oldukları, kısa erimli küçük he 
defler peşinde koştukları için alet oluyorlar.

Zokayı yutuyorlar.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen iki 

ayrı profilli Köşkte verilen Cumhuriyet Resep 
sıyonları zokanın yutulduğunun göstergesi.

17 Ekim günlü Cumhuriyet gazetesinde, 
84'üncü yıldönümünde Cumhuriyetin proto 
kol tarafından nasıl kutlanacağına ilişkin pro
gramla ilgili şu haber yer alıyordu:

"Köşk te 29 Ekim eşsiz kutlanacak
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhur 

başkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle Çankaya Köşkü'nde vere
ceği resepsiyon için eşsiz davetiye göndere
cek. Resepsiyon bugüne kadar yapılanların 
tersine, akşam değil öğleden sonra gerçek
leştirilecek. Böylece konukların içki tüketimi 
azaltılmış olacak. •

29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarında cum 
hurbaşkanı tarafından Çankaya Köşkü'nde 
verilen resepsiyonun formatı Abdullah Gül ile 
birlikte değişiyor. Edinilen bilgilere göre, 
bugüne kadar’ genellikle akşam saat 2O.ÖO'de 
başlayan ve birkaç saat süren resepsiyon, bu 
yıl öğle saatlerinde gerçekleştirilecek. 
Cumhurbaşkanı Gül, sabah 09.00'da Anıtkabir 
de düzenlenecek törene katılacak. Daha son 
ra TBMM'ye geçecek olan Gül, burada düzen
lenecek törenin ardından kutlamaları kabul 
edecek. Gül, TBMM'de ayrıca yabancı misyon 
şeflerinin tebriklerini de kabul edecek.

Cumhuriyetin kuruluşunun 84. yıldönümü 
nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 
düzenlenecek resmi geçit törenini izleyecek 
olan Abdullah Gül, buradaki törenlerin ardın
dan Köşk'te 29 Ekim resepsiyonu verecek. 
Gül resepsiyon için, eşsiz davetiye göndere
cek. Resepsiyonun saat 16.00 sıralarında 
başlaması planlanıyor.

Resepsiyonda içki servisinin yapılacağı 
belirtilirken, gündüz saatlerine rastlaması 
nedeniyle alkol tüketiminin düşük kalacağı 
ifade ediliyor."

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gezisi 
sırasında, Cumhurbaşkanımızın türbanlı eşi 
protokoldeki yerini aldı, birlikte poz üstüne 
poz verdiler. Medyamız bu olayı "First Lady 
ilk kez protokolde" veya "Türban resmi pro
tokolde" gibi başlıklarla aktardı.

"First lady" İnailizce, yani Batı kaynaklı bir 
deyim, genellikleoir devletin en üst katında 
bulunan kişinin eşi için kullanılıyor, "birinci 
kadın" anlamına.

Oysa Türkiye, bağımlılığı bakımından 
giderek daha sıkı eklemleniyorsa da, 
görünümü ve yapısı bakımından hızla 

oğu'ya kayıyor, Osmanlılaşıyor.
Bu durumda bana kalırsa bizimkine "first 

lady" demek yanlış, bunun OsmanlI sarayın
daki karşılığı sayılabilecek "baş kadınefendi" 
deyimini kullanmamız daha doğru olmaz mı?

örneğin Bayan Esad'la Bayan Gül yan 
yana poz mu verdiler? Magazin sayfalarımız
da resim altına şöyle yazılmalı:

First Lady ile Baş Kadınefendi objektiflere 
mutlulukla gülümsediler.^..

Ve bir öneri: Eğer 29 ekim 2008'de de hava 
güzel olursa 85'nci yıl resepsiyonu Kocatepe 
Camisi avlusunda cfüzenlense ve konuklara 
kokteyl yerine akide şekeriyle mevlit şerbeti 
ikram edilse...

Nasıl olur dersiniz?..

Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu üyesi Ali Koyuncu, 
bölge zeytinciliği konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“MarmarabirliteOusya rejimiyle yönelilip
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Çarşı ve 
Alışveriş Merkezinin 
temel atma törenine 
katılan AKP Bursa 
Milletvekili ve TBMM 
Tarım Komisyonu 
üyesi Ali Koyuncu, 
bölge zeytinciliği 
konusunda çarpıcı 
açıklamalarda 
bulunurken, Marma
rabirlik yönetimini 
de eleştirdi.
Koyuncu, Milton Çay 
Bahçesi’nde bir ara
ya gelen partililere 
yönelik yaptığı 
konuşmada, küresel 
ısınmanın kaliteli ve 
iri zeytin üretimini 
etkilediğini bu neden
le de baş fiyatın 
düşük tutulduğunu 
söyleyerek, 
Marmarabirlik yöneti
mini eski Kominist 
Rusya'da faaliyet 
gösteren "Salhozlar 
ve Kalhozlar" ismiyle 
bilinen ve insanlara 
eziyet eden kurum- 
İara benzetti.
Bölgede zeytincilikle 
uğraşan ilçelerin 
Ziraat Odalan'mn 
Ankara'da kendilerini

ziyaret ettiğini ve 
onların güzel şekilde 
ağırlanarak girişim
lerine destek verdik
lerini söyleyen 
Ali Koyuncu, 
"Ne yazık ki bu 
görüşmelere Marma
rabirlik yönetimi ilgi 
göstermedi ve 
bulunmadılar" dedi. 
Marmarabirlik'in 
yeterli derecede 
temsil edilmediğini 
ve yaptığı çalış
maların üretici bazın
da memnunluk yarat
madığını söyleyen 
Koyuncu, Birlik yöne- - 
timinin üreticinin 
malını yurt dışında 
yeterince pazarlaya-

madiğini söyledi. 
Avrupa'da bazı yer
lerde bayilik isteyen 
Marmarabirlik'in 
bunda başarılı 
olamadığını söyleyen 
Koyuncu, "Ancak 
istenen bayilikler 
verilmedi, bunda da 
birlik yönetiminin 
başarısızlığı yatıyor. 
Marmarabirlik 'i 
yeterince temsil 
edip tanıtımını 
yapamıyorlar" 
şeklinde konuştu. 
Zeytin konusunda 
Ziraat Odaları ile 
Bursa'da yapılan 
toplantıya da 
Marmarabirlik yöneti
minin katılmayışına

anlam veremedikleri
ni ifade eden 
Koyuncu, "Zeytin 
üreticisinin yanın
dayız derler ama 
yeterince çalışma 
yapmazlar. Birlik 
yönetimi zeytincinin 
üzerinden rant sağla
maya çalışıyor" dedi. 
Gemlik zeytininin 
dünyada marka 
haline geldiğini 
ancak birlik yöneti
minin uyguladığı 
politikalar sonucu 
Gemlik zeytininin 
bitirilme noktasına 
geldiğini söyleyen 
Ali Koyuncu "Gemlik 
zeytini bu yere kolay 
gelmedi" dedi.

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, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, 

V Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

▼ Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler. 
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel: 513 4221-ftöRt31794

■

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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nşaattan 2695 metre Takla atan otomobil 
durağa girdi: 1 ölü

620 adet kol 
saati çaldılar

kablo çaldılar
Gemlik’te bir inşaat 
giren kişi yada 
kişiler, inşaattaki 
2695 metre uzun
luğunda 6 -7 bin 
YTL değerinde 
kablo çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Gemlik 
Serbest Bölge'de 
işyerleri bulunan 
Güray B.'ye (35) 
ait elektrik 

firmasının inşaat 
alanına giren 
hırsız ya da 
hırsızlar, inşaattaki 
2695 metre uzun
luğunda çeşitli 
ebatlardaki 
kabloları alarak 
kayıplara karıştı. 
Kabloların maddi 
değerinin 6 -7 
bin YTL civarında 
olduğu belirtildi.

Bursa'da, kaza sonu 
cu takla atan bir oto 
mobil, otobüs dura 
ğında bekleyen 
bir kişiyi ezdi. 
Edinilen bilgiye gö 
re, gece geç saatler 
de Mudanya yolu 
üzerinde meydana 
gelen kazada, Cem 
K. yönetimindeki 16 
E 5959 plakalı oto
mobil, Şükrü C. (18) 
idaresindeki 16 HY 
461 plakalı araca 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle takla atan 

16 E 5959 plakalı 
otomobil, otobüs du 
rağında servis bekle 
yen Turan Durda 
bak'a (35) çarptı. 
Turan Durdabak, 
olay yerinde 
yaşamını yitirirken, 
araç sürücüleri 
hafif yaralandı. 
Yaralılar 112 acil 
serviis ambulansı 
ile Çekirge
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bursa'nın İznik 
ilçesinde bir 
işyerine giren 
kişi ya da kişiler, 
içerdeki maddi 
değeri 17 bin 
750 YTL olduğu 
belirtilen 620 adet 
kol saatini çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Beyler 
Mahallesi Meydan 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda,

‘Gemlik Körfez'internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

İstanbul'da ikamet 
eden ve İznik'te 
ruhsatsız 
çalıştırdığı 
dükkanını 
haftada bir gün 
açan Ramiz A. 
(58), akşam 
dükkanı kilitledikten 
sonra kepenkleri 
indirmeyi unuttuğu 
öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Jandarma kaçan siiriicâyii anyor W letei alillin ılfa il ısIsıliijseHI
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde mey
dana gelen kazada 
bir kişi hayatını kay
betti. Önceki gece 
saat 21.30 sıraların
da Bursa'dan otobü 
se binen Altun San 
cak (65) ve Fatma 
Deniz (49) isimli 
kadınlar, Bursa-İzmir 
karayolunun_64. kilo 
metresinde Bakırköy 
kavşağında otobüs 
ten inerek yolun 
karşısına geçmek 
istedi. Altun ■

Sancak'a Bursa isti 
kametine giden, mar 
kası ve plakası alı
namayan beyaz renk 
te bir otomobil çar 
parak olay yerinden 
kaçtı. Çarpmanın 
etkisiyle yolda savru 
lan kadın olay yer
ine çağrılan ambu
lansla Karacabey 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti. 
Jandarma ekipleri 
kaçan sürücüyü 
arıyor.

Muğla'nın Dalyan 
beldesinde çarpışan 
iki balıkçı teknesine 
yardıma giden sürat 
teknesi alabora ol 
du. Olayda denize 
düşen bir astsubay 
hayatını kaybetti.
2 balıkçı teknesinin 
denizde çarpıştığı 
ihbarını alan Dalyan 
beldesi Jandarma 
Karakol Komutanı

। KrcfemıV oaşçavuş 
Remzi Avcı, yanına 
iki asker alarak Dal 
yan kanalında bulu
nan bir sürat teknesi 

ile olay yerine hare 
ket etti. Şiddetli rüz
gar etkisiyle alabora 
olan sürat teknesin
deki Kıd. Başçavuş 
Remzi Avcı denize 
düşerek şehit oldu. 
Sürat teknesinde 
bulunan 2 asker ve 
tekneyi kullanan ba 
hkçı ise yardıma ge 
len diğer balıkçı tek 
neleri tarafından 
kurtarıldı. Şehit Kıd. 
Başçavuş Remzi Av 
cı'nın cesedi İzmir 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.

Silahlı saldırı: 2 kardeş öldü
Tokat'ın Erbaa 
ilçesinde, 
tabancayla vurulan 
2 kardeş öldü. 
Olayla ilgili başlatı 
lan soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi. 
İlçeye bağlı 
Aşağıçandır köyü 
merasında vatan
daşlar, Fatih Yıldız’ı 
(35) tabancayla

vurularak öldürül 
müş, kardeşi Halil 
Yıldız'ı da (17) 
yaralanmış halde 
buldu. Ağır yaralı 
olan Halil Yıldız da 
hastaneye kaldın 
lirken yolda hayatını 
kaybetti. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
manın sürdüğü 
bildirildi.

ABONE OLDUNUZ MU? 

abone olun okuyun okutun

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK
«a

36 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

12 O
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is için girişimler
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlikspor Başkanı 
Bilal Beyhan, 
Gemlikspor'un 
tesisleşmesi için 
gerekli çalışmalara 
başladıklarını 
bildirdi.
Yıllardır Bursa 
amatör kümesinde 
mücadele eden 
ancak yeterince 
hedefe varamayan 
takımın tesisleşmey
le birlikte açılacak 
değişik branşlarla da 
isminden bahsettire
ceğini söyleyen 
Beyhan, Bursa Valisi 
Nihat Canpolat ile 
yaptıkları görüş
menin olumlu geçti 
ğini bildirdi.
Vali Canpolat'a 
Gemlik'te bulunan 
spor kulüplerinin

idman sahası soru
nunun bulunduğunu 
ve başkanların imza
sının bulunduğu bir 
dilekçe sunduklarını 
belirten Bilal Beyhan, 
Vali canpolat'ın özel
likle gençleri spora 
yönlendirmeleri için 
istekli olduğunu 
ve yardımda bulu

nacağı sözünü 
aldıklarını söyledi. 
İlçe stadı yanındaki 
arsanın Gemlik'te 
bulunan spor kulüp
lerine kazandırılması 
için gerekli destekleri 
beklediklerini söyle 
yen Bilal Beyhan, 
Vali Canpolat'a ilet
tikleri dosyanın aynı

sini çarşı temel atma 
törenine gelen 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'e de 
ilettiklerini söyledi. 
Gemlik'te uzun yıllar 
önce bazı kişiler 
tarafından açılan 
ancak daha sonra 
kapanan Güreş 

bölümünün de açıla
cağını müjdeleyen 
Beyhan, ilçe stadının 
yanındaki arsanın 
Gemlikspor'a veril 
mesi durumunda 
çeşitli sosyal yerler 
yapılarak kulübün 
kendi ekonomisini 
kendi yaratmasını 
sağlayacaklarını

söyledi.
öte yandan çarşı 
açılışında bir grup 
gencin Bakan 
Faruk Çelik ile 
milletvekillerinin 
görmesi için 
açtıkları "Futbol ve 
antrenman sahası 
istiyo ruz" yazılı 
afiş dikkat çekti.

Gemlikspor:2 Burqazspor:Q

■

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Amatör 
Küme 2007-2008 
sezonu 14-16 yaş 
B Gençler 15 grupta 
ilk maçına çıkan 
Gemlikspor, 
rakibi Burgazspor 
karşısında 
sonuca ikinci 
yarıda attığı 
gollerde gitti.
Maça iki takımda 
temkinli başladı. 
Konuk Burgaz 
karşısında daha 
organize ataklar 
yapan Gemlikspor 
aradığı golü 
bulamayınca 
ilk yarı golsüz 
kapandı.
İkinci yarıda 
Doğan'ın

yerine forvete 
alınan 
Eyüp süratli 
futbolu ve fiziğiyle 
rakip kale önünde 
etkili olmaya 
başladı.
Orta sahadan 
çıkarılan ani 
topla Burgazspor 
ceza sahasına 
giren Eyüp 
düzgün bir vuruşla 
56 dakikada 
Gemlikspor'u 
1-0 öne geçirdi. 
Galibiyetten 
sonra ataklarını 
sıklaştıran 
kırmızı beyazlılar 
74 dakikada 
Adnan'la durumu 
2-0 yaptı.
Kalan dakikalarda

M

başka gol olmayınca 
Gemlikspor 
çıktığı ilk maçında

istediği
3 puana rahat 
ulaştı.

SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER :

Ziya Tanoğlu (8) 
Ali Ozan Köseoğlu 
(8) Adem Eloğlu (8) 
GEMLİKSPOR :
Bilal (5) Rafet (5) 
Veysi (5) İzzet (5) 
Haşan (6) Adnan (6) 
Veda (5) Murat (5) 
(Ömer 4) Berkant (5) 
Metin (5) (Mehmet 2) 
Doğan (4) (Eyüp 6) 
BURGAZSPOR :
Halil (3) Muhammet 
(3) M. Yiğit (3) (Halil 
2) Yasin (4) Ş.
Mehmet (4) Cenk (5) 
(Emre 3) Cihan (3) 
Gökhan (4) (Şaban 3) 
Ülken (3) Şerif (4) M.
Buğra (4) 
GOLLER :
Dk. 56 Fyüp, 
Dk. 74 Adnan 
(Gemlikspor)
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 
70 doğalgazlı otobüs alıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul 
ve Ankara Büyükşe 
hir Belediyeleri gibi 
toplu ulaşımda ağır
lığını hissettirmeye 
başlıyor. Ankara'da 
500 doğalgazlı oto
büse ilave olarak 600 
yeni otobüs siparişi 
verilirken, Bursa'da 
da toplu taşıma için 
70 yeni doğalgazlı 
otobüs alınıyor. 
Burulaş'ın aldığı 
84 sarı otobüs, uzun 
vadeli kiralama 
sistemi ile borçlarını 
belediyeye yük olma 
dan ödeyince, şehir- 
içindeki belediyenin 
ulaşım yaptığı yoğun 
güzergahlarda kul
lanılmak üzere 70 
yeni doğalgazla çalı 
şan otobüsün alın
ması planlanıyor. 
Otobüs firmaları ile 
pazarlığa oturan 
Burulaş'ın 1-2 ay 
içerisinde, Bursa 
ray'ın doğu etabının 
kullanılmaya 
başlanacağı günlerde 
otobüsleri devreye 

t I
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN |

l

i

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 m2 SATILIK DAİRE 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

$

i
3

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire g
İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE I 

ARACILIK YAPILIR.
Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. |

ŞEKER SİGORTA
Macîde ÖZALP

alması ifade ediliyor. 
Ulaşımdan sorumlu 
belediye yetkilileri, 
metropollerin sıkışan 
şehiriçi trafiğine 
çözüm üretmek için 
kaliteli toplu taşıma 
cılık yapmak üzere 
sisteme ağırlıklarını 
vermeye başladıkları
na dikkat çekerek, 
"Toplu ulaşımda ka 
mulaştırma dönemi 
yaşanıyor. Uzun yıl
lardır hiç yeni otobüs 
almayan Bursa Bü 
yükşehir Belediyesi, 
3 büyük şehirdeki 
gelişmelerden sonra 
bu sisteme ağırlığını 
koymak mecburiyetin 
deydi. Bursaray'ın 
batı etabının ulaşım 
entegrasyonu sırasın 
da yapılan ciddi dü 
zenleme hatalarını bir 
taraftan dijital bilet 
sistemi ve reorgani- 
zasyon ile düzeltme 
ye çalışırken, bir 
taraftanda sınırları 
genişleyen sorumlu
luk alanında herkesin 
hazmedebileceği yeni 
düzenlemeler yapıyo 

ruz. Batı da yapılan 
hatalı dönüşümden 
dolayı Bursaray şu 
anda yüzde 30-35 
yolcu eksiği ile faliyet 
gösteriyor. Buna rağ
men minibüsten halk 
otobüsüne dönen es 
naf her ne kadar yeni 
sistemde yetersiz ka 
zançtan şikayet etse 
de, artık plakaların 
rant kapısı olamaya
cağını, plaka rantın
dan kaynaklanan çok 
tatlı karların gerçek
leşmeyeceğini İstan
bul ve Ankara'da 
olduğu gibi kabullen
meleri gerekiyor.
Ama bir taraftanda 
sistemin bir parçası 
olarak özel sektör 
hizmet vermeye de 
vam edecek. Burada 
önemli olan bu özel 
halk otobüslerinin 
kurumsal bir kimlik 
altında kendilerini 
geliştirerek, yedek 
parça maliyetinden 
akaryakıt tenzilatına 
kadar bütün verimli 
likleri sağlamaları 
gerekiyor" dediler.

I 
I I I 
s

I

Yetkililer, yeni alınan 
otobüslerin halk oto
büsçülerine karşı bir 
hareket olarak algı 
lanmaması gerekti 
ğine işaret ederek, 
"Şu anda belediyenin 
hizmet verdiği batlar
daki araçların günü 
müz çevreci teknolo
jileri ile yenilenmesi
ni planlanıyor.
Modern bir şehirde 
etrafı kirletmeyen 
yeni araçlarla hizmet 
vermek daha yakışıklı 
olacak. Ancak bu 
arada doğu yakasın
da çalışan minibüsçü 
esnafının geçmiş yıl
larda batıda yapılan 
hataların tekrarlan
masını beklemeleri 
de boşuna olacaktır. 
Belediyemiz yöneti
mi, daha önce açık
ladığı bir minibüs için 
2 servis plakası veya 
4 minibüse 1 büyük 
otobüs uygulaması 
ile minibüsçü esna 
finin da yaşayabile
ceği bir çözümden 
taviz vermeyecektir.” 
dedi.

Alkollü 
kayınpeder 

damadın 
boğazını 

kesti
Bursa'da dünürü ile 
birlikte alkol alan ka 
yınpeder, barışmak 
için gittiği damadını 
boğazını kesip 
öldürdü. Edinilen bil
giye göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Çiftehavuzlar 
Mahallesi Şehit Sami 
Tunalı Sokak'ta önce
ki gece saat 00.30 
sıralarında meydana 
gelen olayda, Cemil T. 
(58), dünürü Haşan 
Çanak ile birlikte bir 
restoranda geç saat 
lere kadar alkol aldı. 
Alkolün etkisiyle ayak 
ta durmakta güçlük 
çeken Cemil T. daha 
sonra dünürü ile bir
likte aralarında alacak 
verecek meselesi yü 
zünden tartışma bulu
nan damadı Mustafa 
Çanak'ın (27) evine 
geldi. Bir türlü anla 
şamayan alkollü dü 
nür, baba ve damat 
kavgaya tutuştu. 
Cemil T., damadı 
Mus tafa Çanak'ın 
boğazını kesti, dünü 
rü Haşan Çanak'ı ise 
karın boşluğundan 
bıçakladı.

Tefecilik yapan 32 
kişilik çete çökertildi

İzmir Emniyet Müdür 
lüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerin 
ce İzmir, Mardin ve 
Bursa illerinde ger 
çekleştirilen eş 
zamanlı operasyon
larla başta tefecilik 
olmak üzere pek çok 
suça karışan 32 kişi
lik çete yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
30 Ekim 2007 tari
hinde İzmir'in Kemer 
altı bölgesinde tefe
cilik başta olmak 
üzere iş yeri-gayri- 
menkul ele geçirme, 
çek-senet tahsilatı, 
silahla yaralama, ev 
kurşunlama, tehdit, 
çalıntı çekleri piys 
saya sürme, paravan 
şirketler vasıtasıyla 
banka kredileri çek
erek nitelikli dolan 
dincilik, sahte pasa 
port tanzimi, kamu 
görevlilerine rüşvet 
verme suçlarına 
karışmış olan Z.T. 
liderliğindeki suç 
örgütüne yönelik ger 
çekleştirilen operas 
yonlarda 38 kişi 
gözaltına alındı. 
Cezaevlerinde 
bulunan 6 örgüt 
mensubunun da 
soruşturmaya dahil 
edilmesiyle toplam 
44 kişi hakkında 
soruşturma başla 
tıldı. İzmir, Mardin ve 
Bursa illerinde ger 
çekleştirilen eş 

Eşinin gözü önünde 
halk otobüsü altında 

kalarak can verdi
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 
eşiyle birlikte yolu karşıdan karşıya geçmek 
isteyen bir kadın, halk otobüsü altında kala 
rak can verdi. Edinilen bilgiye göre, Kestel 
ilçesine bağlı Mesudiye Osmanbey ve Anka 
ra caddelerini bağlayan kavşakta meydana 
gelen kazada, Behtiye Ataç (47) eşi Sebahat 
tin Ataç'la (50) birlikte yolun karşısına geç 
mek istedi. Eşinin arkasından yola fırlayan 
Behtiye Ataç'a Ankara istikametinden Bursa 
istikametine seyreden Cemalettin K. (35) ida 
resindeki 16 F 3072 plakalı halk otobüsü 
çarptı. Behtiye Ataç, eşinin gözleri önünde 
can verdi. Cumhuriyet savcısının olay yerin 
deki incelemesinin ardından Behtiye Ataç'ın 
cesedi morga kaldır ıiui. H?.!k otobüsü sürü 
cüsü Cemalettin K.’yı gözaltına alan polis, 
olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

zamanlı operasyon
larda, bu kişilere ait 
3'ü ruhsatlı, 4'ü ruh
satsız olmak üzere 7 
adet silah, çeşitli 
marka ve ebatlarda 4 
adet tüfek, 200 civa 
rında mermi, kelep 
çe, cop, çok sayıda 
sahte kimlik, sürücü 
belgesi, 1 adet sahte 
pasaport, çok sayıda 
senet ile bölücü terör 
örgütü PKK'ya ait 
çok sayıda yasak 
yayın ve örgütsel 
doküman ele 
geçirildi.
Bir süredir Organize 
Suçlarla Mücadele 
Büro Amirliği ekipler
ince takibe alınan 
suç örgütü mensu
plarının bu süreçte 
Kemeraltı Çarşısı'nda 
bulunan 3 esnafı 
yüksek faizle borç
landırarak iş yerler
ine ve gayrimenkul- 
lerine el koydukları, 
zorla senet imzalat
tıkları, özel bir ban 
kayı örgüte yardım 
ve yataklık yapan bir ı 
banka çalışanıyla 
birlikte 1 milyon YTL 
dolandır dıkları belir
lendi. Ayrıca örgüt 
üyelerinin Mardin' 
den uyuşturucu 
madde ve silah geti 
rerek İzmir'de sattık
ları tespit edildi.
Yakala nan 38 örgüt 
mensubunun 6'sı 
serbest bırakılırken, 
32 kişi adli makam
lara sevk edildi.
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Bursa Edebiyat Günleri başladı
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından bu 
yıl 12.'si düzenlenen 
Edebiyat Günleri, 
edebiyatın usta 
isimlerini, köklü tari
hi ve zengin kültürel 
birikimiyle göz dol 
duran Bursa'da bir 
araya getirdi.
Kent Müzesi'nde 
başlayan Bursa Ede 
biyat Günleri'nin ilk 
programında şiir se 
verlerin gönüllerin 
de taht kuran Ataol 
Behramoğlu, Enver 
Ercan, Haluk Çetin, 
Yücel Kayıran, Cem 
Deveci, Ali Galip Ye 
ner ile etkinliğe Lit 
vanya'dan katılan 
Uldis Berzins ve 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nden 
gelen Fikret Demir 
ağ BursalIlara unu 
tulmaz bir gün 
yaşattı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 12. 
Edebiyat Günleri'nin 
açılışında yaptığı 
konuşmada, Bur 
sa'nın kültürel faa 
liyetler açısından 
zengin bir kent

olduğunun altını çiz 
di. Bursa'da yapılan 
etkililiklere sanatse 
verler destek verdik 
çe çalışmaların daha 
da anlam kazandığı
na dikkati çeken 
Şahin, "Halkımızın 
'modern kent' özle 
mini gerçekleştiriyo 
ruz. Çalışmalarımızı 
bu amaç doğrultu 
sunda yürütüyor ve 
Bursa'd a ki her pro
jeyi önemsiyoruz 
Ancak kültürel faali 
yetlere daha çok 
önem veriyoruz. Bu 
yıl 'Edebiyat Günle 
ri'n de 'Günümüz 
Edebiyatında İnsan 
ve Özgürlük' konusu 
nu inceliyoruz. Dü 
şünce ve sözlerin 
güzel bir şekilde 
ifade edilmesi ancak 
özgür ortamlarda

mümkündür. Edebi 
yatta özgürlük kims
enin kana Harının altı 
na girmeden yazabil 
mektir. İlham gelme
den bir şey yazamaz 
siniz. Ancak özgür 
olmadan hiçbir şey 
yapamazsınız" dedi 
Etkinliğin söyleşi 
bölümünde Enver 
Ercan'ın 
başkanlığını yaptığı 
ilk oturumda 
Uldis Berzins, 
Fikret Demirağ ve 
Ataol Behramoğ lu, 
'Türk ve Dünya 
Şiirinde Özgürlük' 
konusunda görüş
lerini dile getirdiler. 
Edebiyat Günleri'nin 
Kıbrısh katılımcısı 
Fikret Demirağ ise 
şiirin Kıbrıs'taki 
durumunu 
değerlendirdi.

A DİKKAT »A
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
AĞUSTOS AYI FATURASI EYLÜLAYI FATURASI

Styaç Mo 
Marfca/nji
Çarpan

İli Endaks

AKTİF ENDÛKTIF KAFASTTİF
50091360 50091360 '<90

MS MS
1 1

22517.000 15403.000
15657.00Û 14659.000

PER.tAT BfD

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE
-------_ AĞUSTOS AYI FATURASINDA

KAPASİTİF ENERJİYE PARA
IF 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 
TEŞİSLERDE 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. .

ÜMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE I 
8' ONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜN ÜRETMEKTEDİR, 

BİLGİ İÇİN... 0226 81218 29 - 0226 812 23 66

UIII-tL)+ill
E L E K T R O M A RK E T

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA | 
0226 81218 29-0226 812 23 66 | 
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■8 asker TSK 
bünyesine katıldı1 
Hakkari Dağlıca'da, teröristlerle yaşa 
nan çatışma sonrasında, irtibat keşi 
len 8 askerimiz serbest bırakıldı. Ge 
nelkurmay Başkanlığımdan dün yapı 
lan açıklamada 8 askerin TSK bünye
sine katıldığı belirtildi. Sayfa 7’de

Gemlik Çarşı ve Alışveriş Merkezi’nin temeli düzenlenen törende atıldı

(elit, 'Sosyal Ghâ taı’nı çıkaracağız’
Gemlik Belediyesi 

tarafından yıkılan Kapa 
lı Çarşı yerine yapıla 
cak olan Gemlik Çarşı 
ve Alışveriş Merkezi’nin 
temelleri önceki gün 
düzenlenen törende 
atıldı. Törende konu 
şan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, Sosyal Güvenlik 
Yasa Tasarısı’nın TBMM 
Komisyonu’na havale 
edildiğini, mutlaka 
çıkarılacağını söyledi. 
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Bush’la buluşma

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün 
AB D’de Başkan Bush ile buluşacak.

Başbakan Amerika’ya uçmadan önce 
Dışişleri Bakanı Rice, Türkiye'ye geldi.

Konu neydi.
PKK terörü ve Türkiye’nin sınır ötesi 

askeri harekat yapmasının önlenmesi..
Bu toplantıda Türkiye, Irak’ı işgal eden 

işgalci güç ABD’ye PKK konusunda kararlı 
olduklarını bir kez daha anlattı.

Söylenecek ne varsa herşey söylendi.
Hala ABD’den icazet beklemek niye?

Devamı sayfa 5’de

GOODfYEAR
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

Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 

70 doğalgazh 
otobüs alıyor 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bursa'da 
da toplu taşıma için 
kullanılmak üzere 70 
yeni doğalgazh oto
büs alıyor. Yetkililer, 
yeni alınan otobüs
lerin halk otobüsçü
lerine karşı bir hare 
ket olarak algılan
maması gerektiğini 
belirtti. Sayfa 8'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Çarşı ve Alışveriş Merkezî’nin temeli atıldı

Çilli, W Güvenlik Yasaii'm çıkaracağız1 Diş Hekimi
Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ
" 8 milyon YTL'ye 

mal olacak Gemlik 
Çarşı ve Alışveriş

* Merkezi'nin temeli 
düzenlenen 
törenle atıldı.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik katıldığı temel 
atma törenine AKP 
Bursa Milletvekilleri, 
Vali Nihat Canpolat, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin 
ile AKP il ve ilçe 
başkanları, belediye 
başkan lan ve çok 
sayıda Gemlikli katıldı. 
Saat 14.oo de açıla
cağı duyurulan temel 
atma töreni Bakan 
Çelik’in gecikmesi 
nedeniyle geç başladı. 
Saygı duruşu ve 
Bando eşliğinde oku
nan İstiklal Marşı’nın 
ardından Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, yaptığı konuş
mada Çarşı ve Alış 
veriş Merkezi ile ilçede 

. yapılacak yatırımlar ve 
hizmetler hakkında 

i bilgiler verdi.
I HİÇ BİR YERE 
T BORÇLANMADIK

Yapılan hizmetlerle 
Gemlik'in kendi eko 
nomisini kendisinin 
belirlediği ender ilçe- 

। lerden biri olduğunu 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Hiçbir 
yere borçlanmadan 
kendi imkanlarımızla 
ve kendi paramızla 
bu inşaatı yapıyoruz" 
dedi.
Kahve köşelerinde 
kendisi hakkında 
birçok dedikodunun 
üretildiğini ve "Bu 
binaya para harcaya
cağına borçlarına har
casın" diyenlerin 
olduğunu söyleyen 
Turgut, "Gemlik 
Belediyesi’ne devlet 
kurumlarından ne de 
herhangi bir yerden 
borç almamıştır.
İşçisine, memuruna 
dahası esnafa bir 
kuruş borcu yoktur. 
Biz burada 10 milyon 
YTL'lik esere imza 
atıyoruz. İş yaptırıyor
lar ama parasını 

, ödemiyorlar diyenlere 
söyleyecek sözüm 
şudur. İnşaatın parası 
bankada yatıyor.

' Gemlik Belediyesi 
nereden nereye gel 
miştir herkes görüyor, 
bu AKP iktidarının 
eseridir" dedi.
Başkan Turgut, ilçede 
yapacağı projelerden 
bilgiler verirken, 
vatandaşların görmesi 
için asılan çizimlerin 
ise inşaat ruhsat
larının alındığını ve

\YazıYORUM

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

uygulamaya geçecek
lerini söyledi.
"Ben bugüne kadar 
sadece hizmet yaptım, 
başkaları gibi konuş
madım" diyen Başkan 
Turgut, yapımı bitiril 
me noktasına gelen 
Osmaniye Mahalle- 
si’ndeki Belediye 
hizmet binaları hakkın
da da bilgi verdi. 
Çukurbahçe'de genç
lerin faydalanacağı 
halı saha yapımına 
başladıklarını da 
müjdeleyen Başkan 
Turgut, Gemlik 
Belediyesi’nin güçlü 
bir belediye olduğunu 
ve hizmetlerin 
süreceğini söyledi. 
BURSA'YI YENİDEN 
İMAR EDİYORUZ 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin 
ise yaptığı konuşma
da, Büyükşehir olarak 
Gemlik'in kanalizas 
yon alt yapısı ile içme 
suyu çalışmalarının 
son aşamaya geldiği
ni, temelini attıkları 
Terminal binasının 
Haziran ayında hizme 
te girerek gelişmekte 
olan Gemlik'i daha da 
geliştireceğini söyledi. 
Şahin, Bursa'yı 
yeniden imar etmekte 
olduklarını belirtti 
HAYALİM GEMLİK 
ÜNİVERSİTESİ
AKP Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu'da 
bir Gemlikli olarak 
yaptığı konuşmada, 
hizmetleri gördükçe 
memnun olduğunu 
belirterek, "Tek bir 
hayalim var, o da 
üniversitenin 
Gemlik Üniversitesi 
olmasıdır" dedi. 
Gemlik'e yapılan 
güzel hizmetlerden bir 
Gemlikli olarak gurur 
duyduğunu söyleyen 
Karapaşaoğlu, "Bir 
üniversite uzaktan 
kumanda edilmez. 
Bunun dünyada örneği 
yoktur. Kampus üni 
versitenin içinde yer 
alır. Benim tek hayalim 
ise Gemlik Yerleşkesi 
adının Gemlik Üniver
sitesi olmasıdır.
Bunun için çaba har

cayacağım" dedi. 
BAKAN ÇELİK’İN 
KONUŞMASI 
Bakan olmadan önce 
Bursa'ya ve Gemlik'e 
sık gelerek hakla soh
bet etme imkanı bul
duğunu ancak Bakan 
olduktan sonra sorum
luluğun da değiştiğine 
dikkat çeken Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
"Bursa'dan bir 
Bakanınız olmasını 
istediniz. İşte şimdi 
bakanınız var ve kar 
şınızda. Belediye baş 
kanlarımız bulunduk
ları ilçelerini adeta şan 
tiye havasına sokmuş 
lar. Hizmetler çoğala 
rak devam ediyor" 
dedi. Yaşanan terör 
olaylarını da değer
lendirerek 1966-1970 
yılları arasında Türki 
ye'deki tek parti hükü 
meti ve ciddi bir kal 
kınma hamlesi oldu 
ğunu ifade eden Ba 
kan Çelik, ”Bu ham 
lenin önüne geçilmesi 
için Türkiye'nin önüne 
sağ-sol oyunları kon 
du. Türkiye'nin nelere 
maruz kaldığını hep 
birlikte gördük ve 70'1 i 
yıllar kayıp yıllar ola 
rak geçmişte kaldı. 
Şimdi yine tek başına 
bir iktidar var. Türki 
ye'de çok güzel şeyler 
olmaya başladı. Her 
sahada Türkiye der
lendi, toparlandı. İki 
yakasını bir araya 
getirdi. Tam bu nokta
da izliyorsunuz, şehit
lerimiz nedeniyle Tür 
kiye çok dramatik tab 
lolarla karşı karşıya 
bırakıldı. Buna emin 
olunuz ki, bu hile, bu 
planları kuranları da 
hep beraber ayağımı 
zın altına alacağız. 
Bugün askerimizi, 
polisimizi, güvenlik 
güçlerimizi, köy koru
cumuzu şehit edenleri 
bir PKK olarak görme 
yiniz. Arkasında dizili 
timlerin olduğunu biz 
ler biliyoruz ve bun
ların karşısında nasıl 
mücadele edilmesi 
konusunda devletin 
çatısında en ufak bir 

ayrım yoktur. En ufak 
bir farklı görüş yoktur. 
Bundan sonra kimse 
Türki ye'nin beyefendi 
duracağını bekleme 
sin. Bir gram şehidin 
kanına sebep olanlar 
hesap vermek zorun
da. Bıçak kemiğe 
dayandı" dedi.
SOSYAL GÜVENLİK 
YASASI ÇIKACAK 
Bakanlık olarak yaptık
ları çalışmalardan da 
sözeden Çelik, "Bu ay 
içerisinde Türkiye'nin 
ve 70 mil yonun bek
lediği Sosyal Güvenlik 
Yasa tasarrsmı TBMM 
komisyonunda görüş 
meye başlayacağız. 
Aralık ayında bu ya 
sayı meclisten geçire
ceğiz. Uygulamaya 
geçecek bu yasa, 
Bakanlığımızın en 
önemli çalışmaların
dan bir tanesi. Yine 
önemli sorumluluk
larımızdan bir tanesi 
işsize iş, işsizliğin 
belini kırmak. İşsizlik 
problemini çözmek 
yolunda önemli adım 
lar atacağız" dedi.
Bakan Faruk Çelik’in 
konuşmasının ardın
dan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, kendi
sine teşekkür ederek 
Gemlik'i ve zeytini 
temsil eden şilt verdi. 
Alışveriş merkezinin 
inşaatında oluşturulan 
platforma gelen 
Bakan Faruk Çelik, 
Vali Nihat Canpolat ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Tur gut 
butona basarak alana 
ilk harç dökülmesini 
sağladılar.
Gemlik Çarşı ve 
Alışveriş Merkezinin 
bodrumunda 120 
araçlık otopark ve 
sığınak yer alırken, 
zemin katında 50 
dükkan ile 1 banka 
şubesi, birinci katında 
7 dükkan ve 1 market, 
ikinci katında 22 dük 
kan, üçüncü katında 
açık yemek yerleri, 1 
oyun salonu, 1 kuaför, 
1 restoran ve 1 teras 
yer alırken, dördüncü 
katında ise sinema 
salonları yer alacak.

Büyük insan Erdal İnönü...
Siyaset ve bilim dünyamız, seçkin ve son 

derece renkli bir simasını kaybetti.
Tedavi gördüğü Amerika’da dün 81 yaşın

da vefat eden Erdal İnönü’ye Allah’tan rah
met, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Batılı bir ülkede olsa şöhretini uluslararası 
takdir görmüş bilim adamı kimliği ile yapardı. 
Ama o, İstiklâl Savaşı kahramanı, Garp 
Cephesi Komutanı, Milli Şef İnönü’nün oğlu 
olduğu için “dağılmış solu toparlama” misyo 
nu ile çağırıldığı siyasi rol sayesinde popüler 
gündemin üst sıralarına çıktı.

Yirmi yıl kadar önce yapılan bir mülâkat 
sırasında, siyaset havuzuna hınzırca itilmiş 
gönülsüz kurtarıcı konumunda biri olduğunu, 
kendine has zekâsı ve espri anlayışı ile his
settirmişti ...

Buna rağmen partilerin yasaklandığı 
dönemde dağınık haldeki sosyal demokrat 
hareketin toparlanıp güçlenmesini sağlamak 
için çalıştı ve başarılı da oldu.

Liderler örnek alınan kişilerdir.
Ve aynı zamanda onlar, kendilerini takip 

edenlere doğru işler yaptırırlar.
Bu ölçüden bakınca Erdal İnönü’nün sahip 

olduğu özel yeteneklerin Türkiye modeline 
uygun bir siyasi lider yarattığını söyleyeme 
yiz.

Siyaseti çok sevmedi.
O nedenle koltuğa ihtirasla sarılmadı.
Zaten siyaseti de genel başkan koltuğunda 

otururken bıraktı.
İhtirası olsa ve lider olarak partisine 

damgasını vurabilse siyasetçilere kaynaklık 
eden sosyal ve kültürel çevre herhalde 
bugünkünden daha kali teli olurdu.

Nezaket, zarafet ve zekâ horlanmazdı.
Eleştirilerinde zarif bir alaycılık İnönü’nün 

en ayırıcı özelliği olmuştur hep.
Erdal İnönü’yü yitirdik.
Bence daha önemlisi çoğumuzun varlığın

dan güç aldığı, kalan son bir değer yargımızı 
yitirdik.

Bilim adamı olmasından daha çok benim 
tanıdığım Erdal İnönü, aslında son çeyrek 
yüzyılın Türkiye'sinin en saygın politikacısıy- 
dı.

12 Eylül'den sonra demokrasiye geçiş 
sürecin de CHP'nin yerine kurulan ilk parti 
SODEP'te siyasete adım atarken ortaya koy
duğu sorumlu ve saydam tutumu ile eskiler
den çok farklı olduğunu açıkça göstermişti.

Sıkça dile getirdiği, "ben politikacı değilim" 
sözünde, Türkiye'nin bugün de mevcut eski 
miş, ilkel, içten pazarlıkçı ve güvenilmeyen 
politikacılarını kınayan ve aşan bir anlam 
vardı.

Halk aslında, Erdal İnönü gibi özverili, 
sorumlu ve saydam politikacı özlemi içinde 
olagelmiştir.

Bu nedenle benim için son dönemin örnek 
politik önderlerinin en başında Erdal İnönü 
vardır.

Türkiye'de de aynı nedenle onun gibi daha 
eski yetkin politikacılar bile etkisizleştirildiği 
için bence Erdal İnönü de zamanından önce 
eylemli politikayı bırakmaya zorlandı. Ama 
düşünce ve

görüşlerini yeri geldiğinde yüreklice açıkla
mayı hep sürdürdü.

Ne var ki ülkenin ve CHP'nin bu duruma 
gelmesinden sorumlu olanlar Erdal İnönü'yü 
anlamak ve ondan ders almak yürekliliğini 
gösteremediler.

Arkasından övgü dolu nutuk atacak çok 
kişi, Erdal İnönü'den şimdi artık, ancak bağış 
lanma dilemek durumundadır.

Erdal İnönü'yü yolcu ederken olsun he 
pimizin onu daha doğru ve iyi anlamamızı ve 
dersler çıkarmamızı diliyorum.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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TBMM sınır ötesi harekat için 
hükümete yetki verdi.

Asker Irak sınırına yığınak ya 
pıyor.

Bir yandan da PKK yuvalarını 
bombalıyor.

Türkiye’nin Irak’ta konuşlanan 
PKK’lıları yok etme istemi ne 
kadar haklıysa da bu konuda tüm 
müttefiklerimizden tepki alıyoruz.

Girmeyin diyorlar..
Peki girmeyelim ama siz de o 

topraklarda bize zarar veren 
terörü korumayın ve yok edilmesi 
için ne gerekiyorsa onu yapın!

Yok olmaz.
“PKK dağlarda, biz oralara gi 

demeyiz!”
“Biz, kürdü değil bir kediyi bile 

vermeyiz.."
PKK’yı bugünlere getirenler 

Türkiye’ye zarar veren, askerini 
öldüren, insanını haraca bağlayan 
bir terör örgütünü yaşatanlar 
Türkiye’ye engel olmaya çalışıyor.

Hükümete tezkere kararı çıkın
ca ABD’den "bize birkaç gün izin 
verin" dendi.

Aradan kaç gün geçti.
Bu arada diploması trafiği hız

landı. Gidenler gelenler çoğaldı.
Irak’dan, İran’dan, ABD’den 

gelenler soruna çözüm getir 
mediler.

İşte en son “Irak’a Komşu

Gemlik Körfez

Bush’la buluşma..

Güne Bakiış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Ülkeler Toplantısı" yapıldı.
Sonucu çıkmayan bir toplantı.
Bir sonuç bildirgesi hazırlan

mış hep, “cak” ve “cek”lerle biti 
yor sonları..

Bu arada Peşmergeler PKK’nın 
Erbil’de bulunan bürolarına bas 
kın yaparak kapatmış.

Be mübarekler, PKK terör örgü 
tü değil mi?

Neden bu bürolarını açtırdınız.
Siz değilmisiniz Saddamın kim 

yasal gazından kaçıp Türkiye’ye 
sığınan..

Bu halk sizi aylarca yıllarca 
beslemedi mi?

Bu ne nankörlük..
Halkımız peşmergenin PKK’ya 

birşey yapacağına inanmıyor.
Her iki grubun da ortak 

amaçları Büyük Kürdistan’ı kur
mak..

Kuzey Irak’da bu resmen 
olmasa da fiilen ABD tarafından 
kurduruldu.

Türkiye kurulacak Kürdistan’ın 

oluşumuna yardım ediyor.
Bizim işadamlarımız Kuzey Irak 

da para kazanıyorlar.
İleride bağımsız Kürdistan 

devleti ilan edildiğinde bilin ki 
Birleşmiş Milletler’de de kabul 
görecektir.

Bugün Kuzey Irak’ı ihya eden
ler o gün geldiğinde ne yapacak
lar merak ediyorum.

Evet, bugün Başbakan Erdo 
ğan, ABD Başkanı Bush ile bulu 
şarak Türkiye'nin en önemli konu 
sunu görüşecek.

Bunun için taaa.. ABD’ye değin 
gidip icazet isteyecek..

Bush’a diyecek ki, “Bak biz 
Irak’a girip PKK’nın barındığı yu 
vaları dağıtacağız."

- Tabii oralarda bundan sonra 
PKK’lı bulabilirlerse-

Bu işi ya siz halledin yahut biz 
halledeceğiz.

Siz halladerseniz daha iyi olur.
Sevgili Bush’da ne diyecek.
Arkadaşım Erdoğan, siz zah

met etmeyin, biz bu işi hallede
ceğiz.

Ama ne zaman, bugün mü de 
sem yarın mı desem..

Terör bizim de düşmanımız 11 
Eylül de bu teröristler bizi dün 
yaya küçük düşürdü.

Biz, bugüne kadar PKK’yı kü 
çük teröristler olarak görüyorduk.

Sıkmayın canınızı, hallede
ceğiz halledeceğiz...”

ABD’deki temaslarda sonuç 
dağ fare doğuracak.

Türkiye söyleyeceğini tüm dün 
yaya söyledi.

Bunu bilmeyen yok.
Hergün birkaç askerimizi 

öldüren terör yuvalarını karşı ses
siz mi kalacağız?

Türkiye yapacağını yapmalıy
dı.

Bundan sonra yapılacaklar 
hava civa..

PKK’nın Kuzey Irak’taki yuva 
lan dağılsa da PKK bitirilemeye
cek.

Bir süre sessiz kalacaklar 
sonra yeniden bir başka yerde 
vurmaya devam edecekler.

Sorun PKK’nın kökünü kazı
maktır.

Bunun stratejisini yaşama 
geçirmek ise hükümetlerin göre 
vidir.

ABD’nin değil.

Diyarbakır’da PKK operasyonu Sonuç bildirisinde'Terörle mücatlele! vurgusu
Diyarbakır'da terör 
örgütü PKK'ya yardım 
ve yataklık yaptıkları 
gerekçesiyle 
2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan 
yazılı açıklamada, 
II Emniyet Müdürlü 
ğü'nce terör örgütüne 
yardım ve yataklık 
yaptıkları belirlenen 
2 kişinin yakalandığı 
belirtildi.
Yakalananlar tarafın
dan temin edilerek 
terör örgütü üyelerine 
gönderilmek üzere 
hazırlanan dizüstü

Şırnak’ta çatışma; 1 şehit
Şırnak’ın idil ilçesinde 
yapılan operasyonlar
da 2 terörist ölü 
ele geçirilirken, Ce- 
hennemdere mevkin 
de çıkan çatışmada 
1 köy korucusu 
şehit oldu. 
Türk Silahlı Kuvvetle 
ri'nin Doğu ve Güney 
doğu'da bölücü terör 
örgütüne yönelik 
operasyonları devam 
ediyor. Şırnak'ın Idil 
ilçesi Yarbaşı köyü 
kırsalında çıkan çatış
mada 2 PKK terör 
örgütü mensubu ölü 
ele geçirildi. Bölücü

bilgisayar, yazıcı, 
hard disk, fotoğraf 
makinesi, çok mik 
tarda yiyecek madde
si, sırt çantası ile yağ
murluklar ve örgütsel 
dokümanların ele 

terör örgütü mensup 
lan ve güvenlik 
güçleri arasında 
Cehenemdere 
mevkinde çıkan 
sıcak çatışmada ise 

geçirildiği 
kaydedilen açıklama 
da, yakalananların 
sorgulamalarının 
ardından adli 
makamlara sevk 
edildiği belirtildi.

Ramazan Bilgin adlı 
geçici köy korucusu 
şehit oldu. Bölgede 
bölücü terör örgütüne 
yönelik operasyonlar 
devam ediyor.

Genişletilmiş Irak’a 
Komşu Ülkeler Dışiş 
leri Bakanları Toplan 
tısı'nın ardından 
yayımlanan sonuç 
bildirisinde, Irak'ın 
içişlerine karışılma
ması gerektiğinin altı 
çizilirken, Irak ile kom 
şuları arasındaki ilişki 
lerin güçlendirilmesi 
çağrısında bulunuldu. 
İstanbul'da düzenle
nen ve üç gün süren 
Genişletilmiş Irak’a 
Komşu Ülkeler Dışiş 
leri Bakanları Toplan 
tısı sona erdi.
Toplantının ardından 
yayımlanan sonuç 
bildirisinde "terörle 
mücadele" konusuna 
vurgu yapıldı.
Bildiride, Irak'ın Arap 
ve İslam kimliği, ba 
ğımsızlığı, tam ege
menliği, ulusal birliği 
ve toprak bütünlüğü 
nün önemine işaret 
edilerek, Irak'ın ulus
lararası tanınmış sınır 
larının korunması ve 
Irak'ın iç işlerine karı 
şılmaması ilkelerine 
olan bağlılık tekrar
landı. Bildiride, 
seçilmiş Irak hüküme
tine tam destek ve 
rilmesinin önemine 
dikkat çekilerek, Irak 
halkının hızlı ve etkin 
olarak, refah içinde,

özgür, bağımsız, bir
leşik, demokratik ve 
federal bir yapıda 
yaşamasının önemine 
değinildi. Bağdat'ta 
Irak hükümeti tarafın
dan "ad-hoc genişle 
tilmiş komşular des 
tek mekanizması" 
oluşturulması kararı
na yer verilen bildiri
de, "Irak hükümetinin 
kurumlarını güçlendir 
mesi, siyasi diyalog 
ve ulusal uzlaşmanın 
geliştirilmesi, mülte
ciler ve yerlerinden 
edilmiş kişiler de da 
hil olmak üzere savun 
maşız gruplara yar 
dım sağlanması, 
insan haklarının ve 
adli reformların korun 
ması, komşu ülkelerle 
güçlü ve yapıcı ilişki
lerin geliştirilmesi 
yönündeki çabaları 
memnuniyetle karşı

(anmaktadır" denildi. 
Bildiride ayrıca, 
Irak'ın çok kültürlülü 
ğüne ve zengin etnik 
yapısına değinilerek, 
UNESCO gibi ilgili 
bütün uluslararası 
örgütlere Irak'ın 
tarihi mirasının 
korunması çağrısında 
bulunuldu. Irak'la ikili 
ilişkilerin geliştirilme
si için dip lomatik 
temsilcilikle rin açıl
masının önemi ne de 
dikkat çekilen bildiri
de, terörle ilgili konu
lara da geniş biçimde 
yer verildi. Irak’taki 
her türlü terör 
faaliyetinin kı nandığı 
bildiride, te rör 
faaliyetlerinin sona 
erdirilmesi için Irak 
hükümetinin göster
diği çabaya destek 
olunması gerektiği 
kaydedildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hakkari Dağlıca'da, teröristlerle yaşanan çatışma
sonrasında, irtibat kesilen 8 askerimiz serbest bırakıldı

Genelkurmay 
Başkanlığı, 
irtibat kesilen 
8 TSK personelinin 
dün itibarıyla 
TSK bünyesine 
katıldığını bildirdi. 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 
internet sitesinde 
yer alan basın

İnönü son volculina uiurlandı
ABD'de vefat eden 
eski başbakan 
yardımcısı ve dışiş
leri bakanı Prof. Dr. 
Erdal İnönü, İstan
bul'da son yolcu
luğuna uğurlandı. 
İnönü'nün sevenleri 
Teşvikiye Camii'ne 
akın etti 
Erdal İnönü’nün 
Amerikan Hastanesi 
morgunda bulunan 
cenazesi, Şişli Bele 
diye Başkanı Mustafa 
Sarıgül ve yeğeni 
Hayri İnönü tarafın
dan alınarak konvoy 
eşliğinde Teşvikiye 
Camii'ne getirildi. 
İnönü'nün Türk Bay 
rağı'na sarılı naaşı, 
cami avlusundaki 
musalla taşına konul
du. Polis tören kıtası, 
karanfillerle süslenen 
ve baş kısmında 
fotoğrafı bulunan inö 
nü'nün tabutu başın
da saygı nöbeti tuttu. 
Törene katılanlar da 
Erdal İnönü'nün 
tabutu yanında saygı 
duruşunda bulundu. 
Öte yandan, Erdal 
İnönü’nün eşi Sevinç 
İnönü ve diğer aile 
üyelerinin yanı sıra 
Hikmet Çetin ve 
Onur Kumbaracıbaşı 
da cami avlusunda 
hazırlanan özel 
bölümde taziyeleri 
kabul etti.
İnönü'nün naaşı 
cenaze namazının 

açıklamasında 
şöyle denildi: 
"22 Ekim 2007 
tarihinde Genel 
kurmay Başkanlığı 
tarafından, 
Hakkari/Dağlıca'da 
PKK terör örgütü 
mensupları ile 
meydana gelen 
çatışmada 8 TSK

ardından alkışlar ve 
karanfiller eşliğinde 
omuzlarda taşındı. 
İnönü'nün
sevenleri Teşvikiye 
Camii'ne akın etti 
Tedavi gördüğü 
Amerika'da hayatını 
kaybeden Prof. Dr. 
Erdal İnönü'nün 
sevenleri cenaze 
törenin düzenlene 
ceği Teşvikiye Ca 
mii'ne akın etti. Yo 
ğun önlemler arasın
da camiye gelen 
vatandaşlar kırmızı 
karanfillerle karşıla 
nırken, bir vatandaş 
da İnönü'nün tabutu 
başında şiir okudu. 
Törene katılan Hik 
met Çetin, "Çok 
değerli bir şahsiyeti 
kaybettik" derken, 
Şişli Belediye Baş 
kanı Mustafa Sarıgül 
ise, "O, kaybettiğin 
de siyaseti bırakıp 

personeli ile 
irtibatın kesildiği 
bildirilmiştir.
Anılan 8 personel, 
04 Kasım 2007 
tarihi itibarıyla 
TSK bünyesine 
katılmış 
bulunmaktadır. 
Kamuoyuna saygı 
ile duyurulur?';

gitme cesaretini gös
terdi. Sosyal demok 
ratların İnönü'den bü 
yük ders alması gere 
kir" diye konuştu. 
Sevinç İnönü'ye 
taziye dileklerinde 
bulunan eski TBMM 
Başkanı Hikmet Çe 
tin, "Çok üzgünüz. 
Çok değerli bir şah
siyeti kaybettik. Üzün 
tümüz büyük" dedi. 
Şişli Belediye Başka 
nı Mustafa Sarıgül de 
siyaset dünyasının 
önemli bir ismini 
kaybettiğini belirte 
rek, "İnönü nezake 
tinden hiçbir şey 
kaybetmedi. Yıllarca 
siyaset yaptığında 
bile nezaketinden hiç 
ödün vermedi. Hatta 
en büyük rakibi olan 
rahmetli özal'la bile 
nezaket sınırları 
içinde rekabet etti" 
şeklinde konuştu.

Erdoğan, ABD’ye resti çekti
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
PKK'ya karşı 
önlem alınması için 
Pazartesi gününe 
kadar süre verdiği 
öne sürüldü. 
New York Times 
gazetesi, "Sayın 
Erdoğan, Beyaz 
Saray'da Başkan 
Bush ile görüşmesi 
öngörüldüğü 
Pazartesi gününü 
Amerika ve Irak'ın 
harekete geçmesi 
için fiili bir son tarih 
olarak belirledi" diye 
yazdı. New York 
Times, Başbakan 
Erdoğan ile ABD 
Başkanı George W. 
Bush arasında yarın 
Beyaz Saray'da 
yapılacak “kritik” 
görüşme öncesi 
yayınladığı haberde 
Erdoğan, ABD ve 
Irak'a PKK'ya karşı 
harekete geçmeleri 
için Pazartesi 
gününe kadar süre 
verdiğini öne sürdü. 
Türk yetkililerinin, 
Irak ve ABD'nin 
PKK’yı frenlemek için 
hızlı bir biçimde 
harekete geçmemesi 
halinde Erdoğan'ın 
sınır ötesi operasyon 
emrini vermekten 
başka çare olmadığı 
kararını vereceğini 
belirten gazete şu 
değerlendirmesini 
yaptı:
"Sayın Erdoğan, 
Beyaz Saray'da 
Başkan Bush ile 
görüşmesi öngörül 
düğü Pazartesi günü

PKKIılar Paris’te Türklere saldırdı
Paris'in banliyösünde 
PKK'lıların Türklere 
ait işyerlerine saldır
ması sonucu 5 Türk 
vatandaşı yaralandı. 
Türkiye'nin Kuzey 
Irak'a yapacağı olası 
sınır ötesi operasyo 
nu bahane eden bir 
grup PKK militanı, 
Fransa'nın Başkenti 
Paris'in yakın Banli 
yösü Villiers-le Bel'de 
düzenledikleri gös
teriden dağılan grup, 
gösterinin yapıldığı 
Viliers-le -Bel komşu 
banliyö Sarcelles'de, 
arabalarıyla Türklere 
ait işyerlerinin olduğu 
semtteki Paşa Kebap 
salonu önünde oturan 
Türklere ellerindeki 
sözde PKK bayrağı ve 
öcalan posterlerini 
sallayıp tahrik edici 
sözler söylediler. 
Kendilerine karşılık 
verenlere Fransız poli 
sin gözü önünde de 
mir çubuklarla saldı 
rıp 5 Türk'ü çeşitli

Amerika ve Irak'ın 
harekete geçmesi 
için fiili bir son tarih 
olarak belirledi. Türk 
askerleri de Irak'ta 
herhangi bir operas 
yon yapmadan önce 
Sayın Erdoğan'ın 
dönüşünü bekle 
meye razı olduğunu 
söylemişlerdi.” 
-“KAPATILAN 
BÜROLARDAKİ 
HİÇ BİR SEYİT" 
DOKUNMAYACAK” 
Türkiye'nin ABD ve 
Irak yetkilileri ile 
yapılan iki günlük 
toplantılardan “yeni 
önerilerin çıkmadı 
ğı”nı söylediğini, 
belirten gazete, Cu 
martesi günü Kuzey 
Irak'taki Kürt Yöneti 
minin Erbil ve Süley 
maniye'de, PKK'nın 
oluşumu “Kürdistan 
Demokratik Çözüm 
Partisi”nin bürolarını 
kapattığına dikkat 
çekti.
Ancak gazete, par
tinin üst düzey bir 
yetkilisinin, bürodaki 
terden “evlerine git
meleri” istendiğini 
ancak kenti terk et 
melerinin talep edil 
mediğini, gözaltına 
alınmadıklarını ve 
kendilerine bürodaki 
bilgisayarlar ve diğer 
ekipmanın kaldıra
mayacağının bildiril 
diğini söylediğini 
yazdı. Buna karşın 
aynı yetkilinin par
tinin bir liderinin 
Dohuk'ta göz altına 
alındığını anlattığını 
kaydeden gazete, 

yerlerinden yaralayan 
saldırganlara polisin 
müdahale etmemesi 
üzerine, çevrede otu
ran Türkler polis kara 
kolu önünde izinsiz 
gösteri düzenleyip 
saldırıyı kınadılar. 
Başta Almanya, 
Hollanda ve Belçi 
ka'da meydana gelen 
olaylara benzer bir 
çatışma çıkarmak için 
bir haftayı aşkın süre 
dir, belirsiz adresler
den Türk gençlerine, 
PKK karşıtı gösteri 
yapılacak çağrısı 
yapılarak PKK yanhla 
rının Türkiye aleyhine 

Süleymaniye'deki 
baskın sırasında NYT 
gazetecisi ve foto 
muhabirinin kısa bir 
süre için gözaltına 
alındığını da yazdı. 
-“BASKIN 
GERÇEKLEŞTİREN 
LER ÇOK GERGİN” 
NYT, söz konusu bas 
kın gerçekleştiren 
güçlerin çok gergin 
gibi gözüktüğünü 
belirtirken de güç
lerin bir subayının 
“Bunu Türkiye'nin 
bizim üzerindeki 
baskılarının nedeniy 
le yapıyoruz” 
dediğini aktardı. 
Ancak bu baskınlar 
için bir Türk Dışişleri 
Bakanlığı yetkilisinin 
“tiyatro” dediğini de 
yazan gazete, yetkili 
“Bunları ikincil adım
lar olarak görüyoruz. 
Sorunu çözmeye 
yeterli bir şey değil” 
sözlerine de yansıttı. 
NYT'ye göre, aynı 
yetkili, İstanbul'daki 
toplantıya katılan 
Irak heyetinin 
“yeni önlemler 
havası vermeye 
çalıştığını ancak 
hiç yeni bir şey 
öneremediğini” 
söyledi. PKK büro
larına yapılan baskı 
ların etkinliğine iliş 
kin kuşkularını dile 
getiren NYT, bu 
çerçevede 2006 
yılında kapatılan 
Erbil'deki büronun 
iki ay sonra 
yeniden açıldığına 
dikkat çekti.

gösteri yaptığı mey
dana toplanmaları 
çağrısı yapılmasına 
rağmen oyuna gelme 
yen vatandaşlarımız, 
PKK'lıların Paris'in bir 
banliyösünde düzen
ledikleri gösteri son
rası, uğradıkları, Türk 
işyerlerinin çoğunluk
ta olduğu Sarcelles' 
de Türk gençlerini 
sözle tahrik jB'dip, 
Karşılık verilmesine 
tanmniBül edemeyen 
PKK'lıların saldırısı 
sonucu, 5 Türk aldık
ları darbeler sonucu 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı.
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Ağır hayat şartları depresyona sokuyor
Kamuoyunda 'Gezgin 
Psikolog' olarak tanı
nan Yalçın Kireççi, 
Türkiye'deki ağır ha 
yat şartlarının insan 
psikolojisini bozdu 
ğunu ve bu durumun 
sosyal sorun haline 
geldiğini söyledi. 
53 ilde 30 bin kişiye 
ulaşmak amacıyla 
geziye çıkan psiko 
log Yalçın Kireççi, 
26. seminerini Or 
du'da verdi. Taşbaşı 
Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen semi
nerde Türkiye'de 
hayat şartlarının 
ağırlaşması sebe
biyle insan psikolo
jisinin bozulduğunu,

Cildinizi kışa hazırlayın
Uzmanlar, kış 
mevsimiyle birlikte 
soğuk ve kirli havaya 
karşı cildin korun
masını öneriyor. 
Güneş dışında, hava 
kirliliği, dengesiz 
beslenme, yetersiz su 
tüketimi, alkol, sigara 
ve stresin cildi etk
ilediğini belirten 
Güzellik Uzmanı Dr. 
Özlem Şafak, cildin 
korunmaması 
nedeniyle, erken 
yaşlarda kırışıklık ve 
sarkma ortaya çık
tığını ifade etti. 
Açıklamalarda bulu
nan Dr. Özlem Şafak,

bu tablonun insan 
fizyolojisinde dikkat 
ve konsantrasyon 
eksikliğini ortaya 
çıkardığını ifade 
eden Kireççi, "Türk 
toplumunda özgüven 
eksikliği var. Küçük 

son yillarda ozon 
tabakasında mey
dana gelen hasardan 
dolayı güneşin zararlı 
etkilerine daha çok 
maruz kaldığımızı 
söyledi. Şafak, 
böylece cildin daha 
çabuk lekelendiğini, 
daha mat ve soluk 
göründüğünü, daha 
erken yaşlarda 
kırışıklıkların ortaya 
çıkarak sarkmaların 
belirdiğini kaydetti. 
Güneş dışında cildi 
etkileyen diğer fak
törlerin ise hava 
kirliliği, dengesiz 
beslenme, yetersiz 

küçük psikolojik 
sorunlar ağır 
bunalımlara, toplum
sal patlamalara yol 
açmaktadır" dedi. 
Ağır hayat şartlarının 
insanı, kendi öz 
yapısını tanımayacak 

su tüketimi, alkol, 
sigara alışkanlığı, 
aşırı stres, uykusu
zluk, genetik faktörler 
gibi olumsuzluklar 
olduğunun altını 
çizen Şafak, bu 
sebeple artık cilde 
gösterilen özenin 
artması gerektiğini 
anlattı. Şafak, 
"ES'rtıuVı?
temizlik ve nem
lendirici ile yapılan 
günlük bakımlar 
yeterli olurken artık 
güzellik uzmanları 
tarafından düzenli 
olarak 4-6 haftada 
bir yapılan, cildinizin 

duruma getirdiğini 
ve maneviyatı unut
turduğuna da dikkat 
çeken Kireççi, "Eğer 
insan kendi öz yapı 
sini tanımış olsaydı, 
dünyada bu kadar 
mutsuzluk ve karga 
şa olmazdı. İnsanın 
aklı her şeye eriyor 
da, bir tek insana 
ermiyor. Çünkü tüm 
dikkatimi maddiyata 
ve dış dünyaya çevir
mişiz. Maneviyata, iç 
dünyamızı ikinci plan 
da tutmuşuz. Hatta 
unutmuşuz bile. Da 
ha da önemlisi insan 
kendini dış dünyada 
aramaya alıştırılmış" 
diye konuştu.

yapısına uygun 
ve ihtiyacını 
karşılayacak 
profesyonel bakımlar 
gerekiyor" dedi. 
Ciltte oluşan mat 
görüntü, lekeler, 
kırışıklıklar ve 
sarkmalar için 
öncelikle ilgili 
hekim tarafından 
yanılan mııavona 

yapılması gerektiğine 
dikkat çeken 
Şafak, böylece has
tanın cilt analizinin 
doktor kontrolünde 
yapılacağını ve 
problemin sap
tanacağını belirtti.

Çörek oto 
her derde

deva gelivor

Orta ve doğu ülkele 
rinde doğal ilaç ola 
rak kullanılan "çörek 
otu" her derde deva 
geliyor.
Genelde unlu gıda 
ürünlerinde kullanı 
lan çörek otu, yarar
larını öğrenenlerinin 
sayısı arttıkça daha 
da önem kazanmaya 
başladı. Çörek otu 
yağının ise anti virüs 
olma özelliği bakı 
mından katil hücre 
lerin sınırlıyor. Çörek 
otu; kuvvet verici, 
kan yapıcı, çocuk
ların gaz ve sancıları, 
mide ve bağırsak 
gazları, hazım, iştah 
açıcı, böbrekteki kum 
ve taşları, mide yan
ması, grip, nezle, baş 
ağrısı, diş ağrısı, 
basur, sivilce, uyuz, 

egzama ve saçları 
besleme özelliği gibi 
bir çok rahatsızlığa 
iyi geliyor. Aktar 
Tahir Sayın, çekilerek 
toz halinde karışı 
minin tüketilmesi 
daha etkin olduğunu 
kaydetti. Vücudun 
savunma sistemini 
güçlendiren iki bitki
den birisinin çörek 
otu olduğunu belir 
ten Sayın, "Bağışıklık 
sistemini güçlendir 
diği yönü ile bakıldı 
ğında çörek otunun 
birçok yararı var. 
çö rek otunu töz 
halinde balla tat
landırıp kullanımı en 
pratiği. Bir yemek 
kaşığı bala bir çay 
kaşığı çörek otu veya 
yoğurt ile karıştıra 
rak tüketilebilir" dedi
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Işkur Gemlik Şubesi 
için onay çıkıyor

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, İş Kurumu Şube 
si’nin Gemlik'e açılması için Işkur Müdürlüğü 
tarafından Genel Müdürlüğe yazı yazıldığını ha 
fırlatarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in de konuyu takip ettiğini ve yakın 
zamanda ilçeye Işkur Şubesi’nin yeniden açıla
cağı müjdesini verdi. Haberi sayfa 2’de

Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ilk toplantısı dün yapıldı

ila IHI M
Demirsubaşı, 

Kayhan, Balık pazarı, 
Halitpaşa, Orhaniye ve 
Yeni Mahalle muhtarları 
için yapılması düşünü 
len hizmet binası konu 
sunda Belediye Başka 
nı ile AKP Meclis Grubu 
arasındaki anlaşmazlık 
dün de giderilemedi. 
Belediye Başkanının 
bulunmadığı toplantıda, 
muhtarlar Başkanın 
önerisini destekleyen 
dilekçe verdiler. Konu 
İmar Komisyonu’na 
havale edildi. Syf 3’de

Çakmakla oynayan

Orhangazi Caddesi Kurt Sokak’ta bulunan 
Uslular Apartmanı 3. katında dün çıkan yan
gın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. 
Yangının 4 yaşındaki çocuğun çakmakla oy 
nadığı sırada eşyaların tutuşmasıyla meyda 
na geldiği belirlendi. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaii.com

Anlaşmazlık
AKP Meclis grubu ile AKP’li Belediye 

yönetimi sık sık anlaşmazlığa düşüyor.
Geçtiğimiz hafta AKP İlçe Merkezinde 

toplanan belediye grubunda başlayan 
anlaşmazlık, dün de mecliste sürdü.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
katılmadığı toplantının en önemli konusu 
Balıkpazarı semtinde yapılması düşünülen 
Muhtarlık Hizmet Binası'nın yeriydi.

AKP parti yönetimi ve grubu, Başkanın 
gösterdiği arsa yerine, şu anda Sağlık 
Ocağı olarak kullanılan binanın onarılarak 
hizmet binası yapılmasını istiyordu.

Devamı sayfa 5'de

GOODYEAR
PHILIPS CD

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 
zeytini 
fuarda 
tanıtıldı
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası ile 
birlikte Türkiye’nin 
gıda sektöründeki 
tek uluslararası 
fuarı olan İstanbul 
Gıda 2007 Fuarına 
katılarak, Gemlik 
zeytininin tanıtımı 
yaptılar. Sayfa 5’de

infoagenilikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmaii.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Sosyalizasyon....

Başbakan ABD'ye uçtu. Bush'la sınır ötesi 
operasyonu konuşmak için.

Ne tesadüf.
Dün de PKK'lıların elinde tutsak olan 

askerler serbest bırakıldı.
Gerçi ulus olarak çok sevindik..
Ama..
Yöntem ve zamanlama çok düşündürüyor..
Türkiye üzerinde oynanan oyunlar artık 

hepimizin midesini bulandırıyor.
Irak'a komşu ülkelerle toplantı..
Ardından askerlerin özgürleşmesi..
Zincir halka halka tamamlanıyor.
Ülkesini seven yurttaşlar olarak gelişme 

lerden kaygı duyuyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti son yılların en ciddi 

dış politika zafiyetini yaşıyor.
Son beş yılda yaşananlar "dış 

itibarımızı"sarsıyor.
Ve geleceğe dönük bir yığın senaryoyu 

akla getiriyor.
Adına Büyük Ortadoğu Projesi denilen 

bölme parçalama operasyonunun aşamaları 
bir bir gerçekleşiyor.

AvrupalI Türkiye'den öcünü almak, 
Amerikalı petrol yataklarına yakın olabilmek 
için uygun zeminleri oluşturuyor.

Sürekli fırsat kolluyorlar.
Su uyuyor düşman uyumuyor.
Dün dünyayla ticari ve kültürel olarak 

sürekli iletişim halinde olan bir arkadaşım
I dile getirdi.

Genel olarak ülke gündemini değer
lendirdikten sonra;

"Avrupah, Amerikalı kara kaşımız kara 
gözümüz için bizimle iş yapmıyor.

Emelleri ve idealleri var. Onun için ilişkileri 
sıcak tutuyor.Ama uyanık duruyor.

Bizim boş anımızı bekliyor. Farkındaysanız 
onların talepleri hep "gevşediğimiz" anlarda 
su yüzüne çıkar."

Doğru değil mi saptama ya da öngörü..
Ekonomik açıdan kuşatma altındayız.
Etnik yapı ve dinsel durumdan kaynak 

lanan bölünme ülkede etkisini hissettiriyor.
Sistematik ve bilinçli olarak yürütülen 

güçsüzleştirme girişimlerinin ardı arkası 
kesilmiyor.

Köylü..
Çiftçi..
İŞÇİ.
Esnaf..
Memur..
Mühendis..
Avukat..
Doktor..
Öğretmen..
Sürekli ekonomik baskı altında tutuluyor.
Sosyo-kültürel yapıları deforme ediliyor.
Düşünme ve üretme yeteneği köreltiliyor.
Türkiye Cumhuriyeti...
Bağımsızlık mücadelesini toplumun omur

galarıyla yapmak zorundadır.
Omurgalardan birinin işlevsiz kalması 

iskeleti bozar..
Onun için..
Bir kez daha yineliyorum..
Okuyalım..
Çalışalım..
Üretelim.
Ki;
Bilgi, fikir ve söz sahibi olalım..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

skur Gemlik Şubesi için onay çıkıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz ay 
Bursa Valiliğinde 
yapılan toplantılarda 
Gemlik'te açılması 
düşünülen Işkur 
Şubesi için Bakan 
Faruk Çelik'ten 
"açılsın" izni çıktı. 
AKP ilçe Başkanı 
Enver Şahin, 
yaptığı açıklamada, 
İş Kurumu Şubesi’nin 
Gemlik'e açılması 
için Işkur Müdürlüğü 
tarafından Genel 
Müdürlüğe yazı 
yazıldığını hatır
latarak, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik'in 
de konuyu takip etti 
ğini ve yakın zaman
da ilçeye Işkur 
Şubesi’nin yeniden 
açılacağı müjdesini 
verdi.
Cumartesi günü 
Gemlik Çarşı ve 
Alışveriş Merkezi’nin 
temelini atmak için 
ilçemize gelen 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, konunun 
kendisine iletilmesi 
ile Işkur Genel 
Müdürüyle yaptığı 
telefon

görüşmesinde gerekli 
yazının yazılarak 
şube açılması için 
hazırlıklara başlanıl
masını istedi. 
Nüfusu 80 bini aşan 
Gemlik'te Işkur 
bürosunun olmaması 
nedeniyle vatan
daşlar, Bursa'ya 
giderek müracaat
larını yapmak zorun
da kalıyorlardı.
Bursa'dan 2006 
yılında 32 bin 450 
kişinin iş müracaatın
da bulunduğunu, 
8 bin 10 kişinin 
işe yerleştirildiği 
açıklanırken, bu yılın 
8 aylık bölümünde 
ise 22 bin 353 
kişinin Bursa'da 
iş müracaatın da

bulunduğu, 5 bin 611 
kişinin işe yerleştiril 
diği bildirilirken, işe 
yerleştirilmelerde 
Işkur Şubesi’nin 
Gemlik'e de açılacak 
olması Gemlikte 
yaşayan işsiz genç
lerimiz müracaat 
için Bursa'ya 
gitmekten kurtaracak. 
Türkiye iş 
Kurumu'nun 
Gemlik'te bir şube 
açmayı planladığını, 
bunun için en az 
10 personele ihtiyaç 
duyulduğunu 
ve bununla ilgili 
gerekli yazışmaların 
yapıldığını vurgu
layan AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
açılacak şubenin

SATILIK - KİRALIK itil DAİRELER ve İŞYERLERİ 

bayta^ www.baytasinsaat.com

----- YENİ PR01EMİZ
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'in yanı 
sıra Orhangazi ve 
İznik ilçelerine de 
hizmet vereceğini 
ifade etti.
Gemlik'te potansiyel 
olmadığı için Işkur 
Şubesi’nin yıllar 
önce kapatıldığına 
dikkat çeken Şahin, 
işkur Şubesi’nin 
Gemlik'e kazandırıl
ması için Bakan 
Faruk Çelik'le 
görüştüklerini 
belirterek, 
"İlçemizde gerekli 
potansiyel bulunmak
ta ve her geçen 
gün yeni iş sahaları 
açılmaktadır. 
Kurulacak olan 
İşkur bürosu 
bölgeye de hizmet 
verecektir. İşkur 
Bursa Müdürlüğü 
Gemlik'te büro 
açılması için Genel 
Müdürlüğe yazıyı 
göndermişti.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’e 
konuyu aktardık 
Genel Müdürü aradı 
ve gerekli talimatı 
verdi. İnşaîlah 
ilçemize işkur Şubesi 
yakın zamanda 
açılacaktır" dedi.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ilk toplantısı dün yapıldı

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM
__ _____ ___________Muhtarlık Binası AKP’vi lıöldii

Demirsubaşı, Kayhan, Bahkpazarı, Halitpaşa, Orhaniye ve Yeni Mahalle 
muhtarları için yapılması düşünülen hizmet binası konusunda Belediye 
Başkanı ile AKP Meclis Grubu arasındaki anlaşmazlık dün de giderilemedi. 
Belediye Başkanının bulunmadığı toplantıda, muhtarlar Başkanın önerisini 
destekleyen dilekçe verdiler. Konu İmar Komisyonu’na havale edildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Meclisi’nin 
Kasım ayı birinci 
toplantısında 
AKP grubunun 
verdiği önerge ile 6 
mahalle muhtarının 
ortaklaşa meclise 
verdikleri dilekçeler 
görüşülmek üzere 
İmar Komisyonu’na 
gönderildi.
Son zamanlarda 
gündemi uzun 
süre meşgul eden 
Bahkpazarı Mahalle 
Muhtarları Hizmet 
Binası’nın yer tespiti 
konusu Başkan 
Turgut'un 
bulunmadığı 
toplantıda karara 
bağlanamadı.

■ Demirsubaşı, 
ı Kayhan, Bahkpazarı, 
| Halitpaşa, Orhaniye 

ve yeni Mahalle 
Muhtarlarının verdik- 

' leri ortak dilekçede 
Başkan Mehmet

ı Turgut'un uygun 
gördüğü Bahkpazarı 
2 Nolu Sağlık Ocağı 
yanındaki boş 
arsaya bölgedeki 
muhtarlar için 
hizmet binasının 
yapılması isteniyor. 
AKP Grubu’nun 
verdiği önergede 
ise İmar 
Komisyonu’nun 
Sağlık Ocağına 
bitişik kullanılmayan 
binanın onarılarak 
muhtarlara hizmet 
binası yapılması 
yer alıyor.
Önerge ve dilekçe 
hakkında görüş 
belirten MHP'li 
Osman Doğan, 
kararın Başkan 
ile AKP grubu 
arasında sıkıştığını 
ve bir türlü olumlu 
kararın çıkmamasını 
eleştirirken, 
"İki aydan bu yana 
sürekli meclise 
geliyor ve karar 
alınamıyor. Bunun 
muhtarlarında 
görüşü alınarak 
çözüm bulunması 
gerekiyor" dedi. 
İki önergede 
görüşülmek 
üzere meclis tarafın
dan oy birliği ile 
gündeme alındı.

Hamidiye ve 
Dr. Ziya Kaya 
Mahalle muhtar
larının katlı otopark 
altındaki çarşıda 
boş bulunan 
dükkanlardan 
kendilerine tahsis 
edilme isteği ile 
Hisar Mahallesi’ne 
yapılması düşünülen 
Sağlık Ocağı 
gündeme alınarak 
İmar Komisyonu’na 
havale edildi.
BAŞKANIN 
ÖNERGESİ 
TEPKİ ÇEKTİ 
Başkan Mehmet 
Turgut'un mülkiyeti 
Avcılar Ailesi’nden 
alınan dere 
boyundaki arsaya 
Adliye Binası 
yapılması önerge
sine AKP'li Meclis 
üyesi Aykut 
Türe karşı çıktı. 
Türe, nefes alınacak 
boş yerlerin 
bulunmadığına 
dikkat çekerek, 
"Muhtarların hizmet 
binası için nasıl 
hazır bina arıyorsak, 
Adliye binası için de 
ilçe içinde bir yer 
bulunabilir. Nefes 
alınacak yerimiz 
yok, boş alana bina 
yapmayalım, boş 
alanlarda bina 
yapmak yanlış. 
Arkadaşlarımız 
daha önce uygun 
görülen yerden 
bilgileri olsaydı 
iş bu şekilde 
gelişmezdi." dedi. 
AKP'li Menderes 
Bingül'de

MHP’Iİ Osman Doğan, karann Başkan İla AKP grubu arasında 
sıkıştığını ve bir türlü olumlu karann çıkmamasını eleştirdi.

görüşünü belir
tirken, 6 mahalle 
muhtarının isteğini 
göz ardı etmenin 
doğru olamayacağı 
nı ve iki önergenin 
de birleştirilerek 
İmar Komisyonu’na 
havale edilmesinin 
doğru olacağını 
söyledi.
İki önerge birleştiri
lerek oy birliği ile 
İmar Komisyonu’na 
görüşülmek üzere 
havale edildi.
Ayrıca Gemlik'te 
Şehitler adına 
bir anıt yapılması 
önergesi de 
görüşmeye açıldı. 
MHP'li Osman 
Doğan önergeyi 
veren AKP grubuna 
teşekkür ederken 
"Bunu ben de 

düşünmüştüm. 
Sizin meclise 
getirmenizden 
mutluluk duyuyo
rum" dedi.
Şehitler anıtı 
için verilen 
önerge ile Çınar 
İlköğretim, 
Cumhuriyet 
İlköğretim ve 
İmam Hatip 
Liselerinin ihtiyaç 
istekleri de Plan 
Bütçe ve Eğitim 
Komisyonu’na 
havale edildi. 
Belediye Meclisi 
Kasım ayı ikinci 
toplantısını 
9 Kasım 2007 
Cuma günü yaparak 
komisyonlardan 
gelecek görüşleri 
görüşüp karara 
bağlayacak.

Arkadan vuranlar...
DEMOKRATİK Toplum Partisi ileri gelenle 

ri PKK sorunu ve Türkiye’nin bütünlüğü ko 
nusundaki tutumlarını belli bir çizgiye oturt- 
salar da ne demek istediklerini anlasak...

Çünkü biri başka şey söylüyor, öteki onun 
aksini savunuyor öğrendik ki, DTP’lilerin 
öyle Türkiye’nin bütünlüğü gibi bir derdi yok.

Keza dağlarda da bizim terörist sandığımız 
kişiler değil, birtakım maceracı ama masum 
gençler dolaşıyor.

Çok çok arada bir 8-10, bazen 12 askerimi 
zi şehit ediyorlar.

O nedenle bizlere, bu çocukları rahatsız 
edecek şeylerden, özellikle askeri operasyon 
gibi eylemlerden uzak durmak düşüyor.

Adam kendi devletine, o devletin meşru 
güvenlik güçlerine karşı silaha sarılmış, 
gördüğü yerde tetiğe basıyor...

Düpedüz -en hafif deyimle- cinayet işliyor.
Ama bunlar çıkıp ona değil onu yakalayıp 

cezasını vermesi gereken devlete "dur" 
diyor.

"Şunlara adlı adınca 'terörist’ deyin de he 
pimizi huzura götürecek yolda aynı dili konu ı 
şur hale gelelim" dediğiniz zaman, "Ama 
onlar bizim kardeşimiz. Kardeşlerimize nasıl 
terörist deriz" yanıtını alıyorsunuz.

Size "kardeşiniz değil" diyen mi var?
Kardeşiniz katil olsa, siz onun eylemine 

"cinayet" ve onun sıfatına katil demeyecek 
misiniz?

Kimse gördüğünüz yerde sarılıp öpmeyin 
demiyor ki..

Kardeşinse kendi şahsi sevgini, saygını 
göster.

Ama burada senin duyguların değil, bu 
devletin düzeni, sistemi ve hukuku söz 
konusu.

Son bildiride de bu çelişki var.
Efendim Türkiye 20-25 bölgeye ayrıl

malıymış.
Buralarda "yerel meclisler" kurulmalıymış
Bu meclisler "dış ilişkiler, maliye ve savun

mada merkezi hükümet adına sorumlu olur 
ken , "emniyet ve adalet hariç, eğitim, sağlık, 
kültür, tarım, sanayi, spor gibi hizmetleri mer 
kezle birlikte yürütmeli" imiş.

Belli ki kafaları karışık..
Ama "bir şekilde sizden ayrılmaya karar

lıyız" demeye getiriyorlar.
"Türkiye’nin bütünlüğü içerisinde Kürt 

sorununun demokratik ve barışçıl çözümü 
için tarihsel bir fırsat yakalandığı" gibi, 
samimiyetten uzak laflar da var.

ilginç bir husus olarak da kendilerinin 
"ulus temelinde devletleşme" iddiasında 
olduklarını kimsenin görmediğini sanarak 
Türkiye'nin, "Türk ulusu" bazında devlet 
olmasını eleştiriyorlar.

Bu model "halklara baskı getiriyor"muş.
Şimdi bu mudur bunların politikası Karar 

verseler...
Hangisinde samimi iseler söyleseler de bu 

maskaralık bitse...
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Erdal Demirkıran’dan Ticaret Lisesi’nde Bilgisayarlı 
Muhasebe Kursu açılıyor

Dünyanın En Akıllı İnsanı, Yerim Seni OSS'nin Yazarı Erdal 
Demirkıran bir Dershane sponsorluğunda dün ilçemize gelerek 

lise son sınıf öğrencilerini motive etti.
Ercüment ESEN

Kendini Dünyanın 
En Akıllı insanı 
olarak tanımlayan, 
"Yerim Seni ÖSS” 
ve "Adam dediğin 
benim gibi olur" gibi 
ses getiren kitapların 
yazarı Erdal Demir 
kıran, bir Dersha 
nenin sponsorluğun
da Gemlike geldi. 
Dün saat 14.00'de 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde verdiği 
seminerde öğrenci 
ler ücretsiz olarak 
katılırken, aşırı 
kalabalık izdihama 
neden oldu..
Eğitimci-Yazar 
Erdal Demirkıran 
tarafından verilen 
"Yerim Seni ÖÖS" 
isimli panele 
ilçemizde bulunan 
tüm lise son 
sınıf öğrencilerini 
davet edilmesi 
nedeniyle 
öğrencilerin 
kimi ayakta kimide 
yerlere oturarak 
izlemek zorunda 
kaldı.
Panele katılan 
bazı öğrencilerin

zaman zaman 
tepkisine de 
neden olan panel 
adeta talk show 
havasında geçti. 
Yaklaşık 2 saat 
süren panele 
konuşmacı olarak 
gelen ve kendini 
dünyanın en akıllı 
insanı olarak 

lanse eden 
Yazar Erdal 
Demirkıran 
ÖSS ve OKS 
sınavlarına 
girecek öğrencilere 
motive edilirken, 
kendilerine 
öz güven sağlan
maları gerektiği 
vurgulandı.

Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesinde 
15 Kasım 2007 ile 
15 Ocak 2008 
tarihleri arasında 
Bilgisayar ve 
Bilgisayarlı Muha 
sebe kurslarının 
açılacağı bildirildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
kurslara müracaat 
etmek isteyenlerin

Koordinatör Milletvekili Mehmet
Danış’tan AKP’ye ziyaret

AKP Bursa Koordi
natörü Çanakkale 
Milletvekili 
Mehmet Daniş, 
AKP İlçe teşkilatını 
ziyaret etti. 
Daniş, Gemlik 
teşkilatının başarılı 
bir teşkilat olduğunu 
belirterek çalışma 
lan nedeniyle İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'e teşekkür etti. 
Koordinatör 
Milletvekili Mehmet 
Daniş, Gemlik 
İlçe Teşkilatını 
ziyaretinde ilçe

13 Kasım 2007 
tarihine kadar 
Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret

Meslek Lisesi 
Müdürlüğüne 
başvurmaları 
gerekiyor.

Başkanı Enver 
Şahin ve üyeler 
tarafından 
karşılandı.
AKP ilçe 
Başkanı Enver 
Şahin Koordinatör 
Milletvekili Mehmet 
Danış'a teşkilatın 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi ve 
ziyaretten dolayı 
kendisine 
teşekkür etti. 
Gerek İlçe yönetimi 
ve gerekse Gençlik 
Kolları yönetiminde 
bayan sayısının 

çok olmasının da 
sevindirici 
olduğunu ifade 
eden Milletvekili 
Daniş, "Birçok 
teşkilatı m izin yöne
timlerinde bayan 
sayısı az. Ancak 
Gemlik teşkilatı 
mızda sayının 
fazla olması çok 
iyi. Bundan dolayı 
İlçe Başkanımız 
Enver Şahin'e 
teşekkür ediyorum" 
diyerek, teşkilatın 
başarılarının 
devamını diledi.
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Belediye Başkanının katıldığı 
grup toplantısında anlaşma sağ 
lanamadığı için Başkanın sinir
lenerek gruptan ayrıldığı 
söyleniyor.

Belediye Başkanın neden 
Meclis toplantısına katılmadığını 
bilmiyorum.

Ama, AKP Meclis grubu kendi 
başkanı ile basit bir konuda bile 
anlaşamıyor.

Başkan yapmak istediği bir işi 
meclise getirdiğinde aynen kabul 
edilmesini istiyor.

Bunun alt yapısını da oluştu
ruyor. Kendi grubunun görüşü 
alınmadan getirilen bir konu 
anlaşmazlığa neden oluyor.

Böyle konular meclise gelme
den her parti kendi grup toplan
tısında görüşür ve tek fikir ha 
linde önergeye dönüştürürse 
anlaşmazlık yaşanmaz.

Ama, bizim mecliste bu anlaşa- 
mazlıklar sıklaşmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda aynı konu 
gündeme geldiğinde konu imar 
komisyonuna havale edilmişti.

Başkan ertesi gün Muhtarları 
toplayıp yaptığı basın toplantısın
da "Bana görev yaptırmıyorlar. 
Binlerinin makamımda gözü var." 
demişti.

Bu söz Mehmet Turgut’un 
yeniden aday olacağının işareti

A nlaşmazlık

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri,,.güler® hotma i I .com

kabul edilmişti.
Dün, Başkanın olmadığı top 

lantıya dilekçe veren muhtarlar, 
AKP grubunun eski binanın onan 
larak hizmet binası yapılması 
istemine karşı başkanın yanında 
yer aldılar.

Muhtarlar seçimle işbaşına 
gelmeleri yanında yaptıkları 
hizmetler karşılığı küçük de olsa 
bir ücret alıyorlar.

Bu konuda bazı mahalle 
muhtarlarının gelirleri de küçüm
senmeyecek kadar iyidir.

Muhtarlık profesyonel bir iş 
değildir.

Örneğin Dr. Ziya Kaya Mahal 
leşi muhtarı terzidir. İşinin yanın
da mahallesine de hizmet veriyor.

Bir başkası emekli memurdur, 
işçidir, esnaftır...

Geçenlerde bu konuda görüş
lerimi belirtmiştim.

Muhtarlara hizmet binası adı 
altında yeni bir bina yapmanın 
gereği olmadığını düşünüyorum.

Belediyenin mevcut binalarını 
onarılarak bu hizmet yerine getiri 
lebilir.

Hamidiye Mahallesi ve Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi Muhtarları Beledi 
ye’ye verdiği dilekçelerinde Katlı 
Otopark’ın altında bulunan boş 
işyerlerinden birinin kendilerine- 
tahsisini istemiş.

İşte doğru olan bu.
Katlı otoparkın yanında koca bi 

na boş duruyor.
Katlı otoparkın altında esnaf iş 

yapamadığı için kira ödeyemez 
duruma düşünce, işyerini kapatıp 
gidiyor.

Boş işyerleri muhtarlara tahsis 
edilsin, olsun bitsin.

Yeni bir bina Belediye’ye kaça 
mal olacak?

Bu yapılacağına Huzurevi, de 
vamlı yemek veren bir aşevi yapıl
ması doğru olmaz mı?

Kaldırımlar, yürünemez durum
daki sokaklar hizmet bekliyor.

Olay dönüyor dolaşıyor yerel

seçimlerin yaklaşmasına az bir 
zaman kaldığı için muhtarların biri 
terinin yanında olması ve destek 
sorununa dönüşüyor.

Belediye Meclisi niçin vardır?
Kent için yapılması istenenleri 

görüşüp, tartışılarak doğru olanın 
bulunup uygulanması içindir.

Karar mekanizması meclistir.
Uygulama Encümen ve Başkan 

dan geçer.
Belediyenin Marmarabirlik ara 

zisini kamulaştırma girişimi arsa 
değerinin yüksekliği nedeniyle 
şimdilik kalmışa benziyor.

İmar Planlarında Adliye Sarayı 
olarak gösterilen yer Marmarabir 
tik depolarının arka bölümüydü.

Şimdi ise Avcı ailesinden satın 
alınan araziye kaydırılmak işten 
diği ortaya çıktı.

Belediye Meclisi’nin AKP gru 
bundaki anlaşmazlık nereye kadar 
sürecek belli.

Yerel seçimlere kadar.
Başkanımız yerel seçimlere 

hazırlanıyor.
"Bana bir 5 yıl daha izin verin 

diyecek" anlaşılan.
Ama parti yönetimi farklı 

düşünüyor.
Bakalım sonunda kim galip 

gelecek, hep birlikte göreceğiz.
Belediyedeki anlaşmazlıklar bir 

süre daha süreceğe benzer.

Gemlik zeytini fuarda tanıtıldı Çakmakla oynayan çocuk evini yaktı

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası’nın 
ortaklaşa katıldıkları 
İstanbul Gıda 2007 
Fuan’nda Gemlik 
zeytini tanıtıldı. 
Katılımcı ve ziyaretçi
lerin yoğun ilgi gös 
terdiği fuarda, Ticaret 
ve Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası’nın 
hazırladığı tanıtım 
çantaları içinde tanı 
tim broşürü, bardak 
altlıkları ve 100 gram
lık zeytin poşetleri 
büyük ilgi gördü.
Yalnız endüstrinin 
profesyonellerine 
açık olan Gıda 2007 
Fuarı stratejik konu
mu nedeniyle Gemlik 
Zeytininin tanıtımı ve 
üreticinin gelişimi 
açısından büyük 
önem taşıyor.

Türkiye’nin gıda sek
töründeki tek uluslara 
rası fuarı olan ve sek
törün en büyük sivil 
toplum örgütü 
Türkiye Gıda ve İçe
cek Sanayi Dernekleri 
Federasyonu (TGDF) 
tarafından destekle
nen tek fuar olan 
Gıda 2007, gıda sek
törünün lokomotif 
kuruluşlarıyla sek

törün profesyonelleri
ni biraraya getirdi. 
Fuara İlçe Kayma
kamı Mehmet Baygül 
ile Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dilİioğlu, 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
oda ve borsa 
yöneticileri katıldı.

Orhangazi Caddesi 
Kurt Sokak’ta 
bulunan Uslular 
Apartmanı 3. katında 
oturan Cumali 
Şeker adlı şahsa ait 
dairede dün saat 
09.45 sıralarında 
yangın çıktı.
Gemlik İtfaiye ekip
lerinin müdahalesiyle 
yangın kısa sürede 
söndürüldü.
Yapılan kontrollerde 
yangının evde bulu
nan 4 yaşlarındaki 
erkek çocuğunun 
bulduğu çakmakla 
oynadığı sırada eşya 
lan tutuşturmasıyla 
çıktığı belirlendi. 
Maddi hasara neden 
olan yangında 
Şeker ailesinin 
oturduğu dairenin 
bir odasındaki 
eşyaların tümü 
yanarken, bazı 
eşyalar ise 
kullanılamayacak 
hale geldi.
İtfaiye yetkilileri, kış 
mevsiminin başladığı 
bugünlerde soba ve 
baca yangınlarına 
dikkat edilmesini, 
bacaların mutlaka 
temizletilmesi ve 
küçük çocuklardan 
yanıcı maddelerin 
uzak tutulmasını 
istediler.
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Amerikan Ordusu’ndan 
‘El Kaide’ operasyonu
Amerikan ordusunun 
Irak'ın kuzeyinde El 
Kaide'ye yönelik 
geniş çaplı bir 
operasyon başlattığı 
bildirildi. Irak'ta 
PKK'ya karşı ope 
rasyon beklenirken 
El Kaide'ye karşı 
operasyon yapılması 
kafaları karıştırdı. 
Amerikan ordusun
dan yapılan açıkla
mada, "Demir Görev 
Gücü"nün Irak'ın 
kuzeyindeki 4 bölge 
de "Demir Çekiç" 
adı verilen bir 
operasyon başlattığı 
belirtildi.
Operasyona 3 
Amerikan tugayı

Taliban 3 bölgeyi ele geçirdi
Taliban militanlarının 
Afganistan'ın Herat 
vilayetinde 3 bölge 
nin denetimini ele 
geçirdiği bildirildi. 
Afganistan'daki yerel 
yetkililer, Taliban mili 
tanlarının geçen haf 
ta İran sınırındaki 
Herat vilayetinin Gü 
listan, Bakva ve Hak- 
ı Sefid bölgelerini ele 
geçirdiğini ve 3 böl
geyi yeniden al mak 
isteyen Afgan ve

ve 3 Irak tümeninin 
katıldığı bildirilen 
açıklamada, 
asker sayısına ilişkin 
bilgi verilmedi. 
Açıklamada, operas 
yonun kapsadığı 4 
bölgenin hangileri 

koalisyon askerle 
rine direndiklerini 
söyledi. Batılı güven
lik uzmanları, Tali 
ban güçlerinin bir 
kaç gündür Hak-ı 
Sefid civarında top
landığını belirterek, 
militanların İran sini 
rındaki bir Taliban 
lideri kanalıyla silah 
landırıldığını söyledi. 
Batılı ve AfganistanlI 
yetkililer, direniş 
gücünü yabancı mili

olduğu belirtilmedi, 
ancak "Demir 
Görev Gücü"nün 
Selahaddin, 
Ninova, Kerkük, 
Diyala ve Bağdat'ın 
kuzeyinde görev 
yaptığı biliniyor.

tanlarla takviye etme 
sine rağmen Taliban 
ın geniş kapsamlı 
operasyonlar düzen 
leyebilecek yapıda 
olmadığını ileri sürü 
yor. Afganistanda 2 
yıldır saldırılarını yo 
ğunlaştıran Taliban 
militanları, Batı yan
lısı Afgan hükümeti
ni düşür mek ve 50 
bin yaban cı askeri 
Afganistandan çıkar
mak için çalışıyor.

Bombalı eylem hazırlığında olan 
PKK örgüt üyesi 2 kişi gözaltında
İzmir Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
İzmir'de 8 ayrı nok
taya bombalı eylem 
hazırlığında bulunan 
PKK örgütü üyesi iki 
kişiyi gözaltına aldı. 
Kocaeli'de 15 gün 
önce iki ayrı yerde 
bombanın patlatıl- 
masına karıştığı 
iddia edilen S.Y. 
isimli şahsın verdiği 
ifadeler sonucu pat
layıcıları getirdiği 
iddia edilen kişinin 
T.B. (35) olduğu 
belirlendi. T.B.'nin 
İzmir'in Kadifekale 
semtinde oturdu 
ğunu tespit eden 
polis, gece eve 
baskın yaptı.
Baskında yasadışı 
örgüt üyesi T.B. 
gözaltına alındı. 
Bomba uzmanı 
köpekle yapılan 
aramada evin 
bahçesinde 200 
gram plastik 
patlayıcı, 2 fünye 
ve örgütsel 
dokümanlar 
ele geçirildi.
8 YERİ 
BOMBALAYACAKTI 
İzmir polisi, 
yaptığı araştırmada,

gözaltına alınan 
bombacı T.B.'nin 
8 ayrı telefonla 
düzenek kurarak 
200 gram patlayıcıyı 
değişik noktalarda 
patlatacağını 
ortaya çıkardı.
Örgüt üyesi 
T.B.'nin ayrıca 
Ege Bölgesi'ndeki 
patlamalarda kul
lanılan plastik 
patlayıcıları 
temin ederek 
bombacı kuryelerine 
verdiği belirlendi. 
Soruşturmayı 
genişleten ekipler, 
bombacı T.B.'nin 
örgüt üyesi olmak
tan cezaevinde 
yattığı Kuzey Irak'ta 

bomba eğitimi 
aldığını tespit etti. 
Bombacının ayrıca 
Denizlispor ve 
Mardinspor'da 
14 yıl önce lisanslı 
olarak futbol 
oynadığı belirlendi. 
Suçlamaları kabul 
etmeyen T.B. ve 
bombacıyı evinde 
barındırdığı iddia 
edilen S.Ö. isimli 
şahıs bombalarla 
ilgisi olmadığını 
söyledi. İfadeleri 
alınan iki kişi, 
"örgüt üyesi olmak 
ve bombalı eylem 
hazırlığında bulun
mak" suçlarından 8. 
Ağır Ceza Mahkeme 
si'ne gönderildi

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
MASA SUMENİ - KARTON FANTAZİ ÇANTA - ÇANTALAR - OTO KOKUSU - 
ANAHTARLIK - KÜLLÜK - KALEMLİK - TABAK ALTLIĞI - SAAT ÇEŞİTLERİ 

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
Kö rfez Ofset matbaacilik - yayincilik - reklamcilik 

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 SS 33 Fax: 513 35 95
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Serbest bırakılan
8 asker sorgulanacak

Erdoğan’dan Irak’a son mesaj
Hakkari Dağhca'da 
meydana gelen 
çatışma sonrası 
terör örgütü PKK 
tarafından kaçırılan 
8 askerin, askeri 
savcı tarafından 
sorgulanacağı 
öğrenildi. Savcı, 
askerlerin kendi 
rızalarıyla gidip 
gitmediğini sorgula 
yacak. Askeri savcı, 
sorgulama sonrası 
dava açıp açmamaya 
karar verecek. 
Diplomatik temasla
rın ardından serbest 
bırakılan askerlerin 
Ankara'ya getiril 
dikten sonra istih
barat yetkilileri 
tarafından sorgu
landığı öğrenildi. 
Yetkililer, yapılan 
bu sorgulama 
sonrası askerlerin 
birliklerinin bağlı 
bulunduğu askeri 
mahkemede görevli 
askeri savcı tarafın
dan da yeniden 
sorgulanacağını 
kaydettiler.
Askeri yetkililer, 
yapılacak sorgula
manın prosedür 
gereği olduğunu 
ve baskının nasıl 
yapıldığının, baskın 
ile ilgili kimlerin 
kusurlu olduğunun 
tespit edileceğine 
dikkat çekerek, 
şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Askeri 
savcının soruşturma 
yapması gayet doğal. 
Soruşturma son
rasında dava açılıp 
açılmayacağı netlik 
kazanacak. Rehin alı
nan askerler, halen

Çiçek'ten DTP'ye "Suçüstü yakalandılar"
Başbakan Yardımcısı 
Cemil Çiçek, "Sekiz 
askerin serbest 
bırakılacağını DTP'li 
üç milletvekili böl 
geye gitmeden önce 
biliyorduk" dedi. 
Çiçek, askerlerin 
bırakılması görüntü
lerinde yer alanların 
"suçüstü yaka
landığını söyledi. 
Çiçek, "Aslında 
askerlerimizin 
bırakılacağı bir gün 
evvelden bizim 
tarafımızdan 
biliniyordu. Yani 
bahsedilen üç mil
letvekili gitmezden 
evvel de biliniyordu. 
Ama dünkü görün
tülerde gözardı 
edilmemesi gereken 
bir husus daha var.

asker statüsünde. 
Ellerinde olmayan 
nedenlerle kaçırıldık
ları için askeri 
mahkemede görevli 
bir savcı tarafından 
sorgulanacaklar. 
Gönüllü olarak 
kaçmadıkları ortaya 
çıkarsa herhangi bir 
dava açılmayacak.” 
Kaçırıldıktan 14 
gün sonra serbest 
bırakılan 8 askerin 
kaçırılma olayında 
sorumlulukları olup 
olmadığı askeri 
savcının yapacağı 
soruşturma sonrası 
ortaya çıkacak. 
ASKERLERİN 
CEVABI ÖNEMLİ 
Askerlerin vereceği 
cevaplarla hem olay
ların nasıl gerçekleş 
tiği hem de PKK'nın 
nerede olduğu 
ortaya çıkarılacak. 
Askerlerin olaylarda 
kusurunun olup 
olmadığı ve askerlik
leriyle ilgili hukuki 
durumları da bu 
sorgulamalar 
sonrasında belli 
olacak.
Askerler, saldırı

Kimlerin terör örgü 
tüyle içiçe olduğu da 
çok açık gözüküyor 
orta yerde" dedi. 
Bakan Çiçek, 
"İnsani boyut ön 
plana çıkarılarak 
'herkes birşeyler 
yapıyor' gözükse de, 
bu işin arkasında 
terör örgütleriyle 
kimin içli dışlı, 

anında nerede 
olduğu, nasıl teslim 
olduğu, nereye 
götürüldüğü, 
kimlerle görüştüğü, 
nerede, ne kadar 
süreyle kaldığı 
başta olmak üzere 
pek çok soruya 
açıklık getirecekler. 
ROJ TV 
KONUŞMALARI 
DA ASKERLERE 
SORULACAK 
Askerlerin terör örgü 
tünün kontrolünde 
olduğu dönemde 
Roj Tv'de yayınlanan 
konuşmalarının da 
sorgulamada 
askerlere sorulması 
bekleniyor. 
Bu görüntüler 
baskı altında çekilen 
görüntüler olarak 
değerlendirilse de, 
askerlerin baskın 
anında kusurlarının 
olup olmadığı ve 
teslim alınmadıkları, 
kendilerinin teslim 
olduğu yönündeki 
iddialarla ilgili 
olarak da sıkı 
bir sorgulamadan 
geçirilmeleri 
bekleniyor.

kimin sarmaş 
dolaş olduğununun 
o olaylar en güzel 
kanıtıdır" ifadesini 
kullandı.
"Terör örgütünün 
yerini bilmiyoruz, 
nerede olduğunu 
bilmiyoruz" 
diyenlerin, 
nasıl bir görüntü 
çizdiklerinin 
açıkça ortada 
olduğunu 
söyleyen Çiçek, 
"Kimse 8 askerimiz 
üzerinden insani 
mülahazaları ön 
plana çıkararak, 
kendi bulunduğu 
durumu gözleyemez. 
Dün suçüstü 
yakalanmışlardır.
Benim kanaatim 
odur" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin 
terör örgütü PKK'yı 
vurmaya hazır oldu 
ğunu, ancak Irak'ın 
bunu engellemesinin 
hâlâ mümkün 
olduğunu belirtti. 
İtalya'daki günlük 
gazetelerden La 
Repubblica ve La 
Stampa, İtalya 
ziyareti öncesinde 
Erdoğan ile yaptıkları 
özel söyleşiyi okur 
larına ilk sayfadan 
duyurdular.
Erdoğan, La Repub 
blica'daki demecin 
de, "11 Eylül son
rasında terörle müca 
dele konusunda ser 
gilenen uluslararası 
dayanışma açısından 
da, Türkiye PKK'ya 
karşı verdiği müca 
delede yalnız bırakıl
mamalıdır. Terörün 
tümüyle yenilgiye 
uğratılması, bu bela 
ya karşı ancak top 
yekun mücadeleyle 
mümkündür" dedi. 
Hükümetin tezkereyi 
kullanmamayı yeğle 
meşinin, ancak 
Kuzey Irak'taki PKK 
varlığının ortadan 
kaldırılmasıyla müm 
kün olabileceğini 
belirten Erdoğan, 
konuya ilişkin yak
laşımını La Stam 
pa’ya şu sözlerle 
özetledi: 
"Türkiye, Irak'ın 
ulusal egemenliğine 
ve toprak bütünlü 
ğüne saygılıdır. 
Bizim hedefimiz, 
2003'ten beri Kuzey 
Irak'ta rahatça faali 
yet gösteren PKK'nın 
terör saldırılarını

Gunılııı Wanı Gül Azerbaycan’a gıdı
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, KKTC 
ziyareti sonrası ilk 
resmi ziyaret için 
bugün Azerbaycan'a 
gidiyor. Gül, 6-8 
Kasım tarihlerini kap
sayan Azerbaycan 
ziyaretinde, Cumhur 
başkanı İlham Aliyev 
ile görüşmesinin yanı 
sıra çeşitli temaslarda 
bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezinden 
yapılan açıklamaya 
göre, Cumhurbaşkanı 
seçildikten sonra ilk 
yurt dışı ziyaretini 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine 
(KKTC) yapan Cum 
hurbaşkanı Gül'e ilk 
resmi ikili ziyareti 
olan Azerbeycan 
ziyaretinde, Devlet 
Bakanları Kürşad

önlemektir. TBMM'de 
ezici bir oy çoklu 
ğuyla kabul edilen 
tezkerede de temel 
noktalara işaret edil 
mektedir. Eğer Irak 
hükümeti, toprak
larındaki PKK faali 
yetlerine karşı acil ve 
kalıcı önlemler alırsa, 
Türk hükümetinin 
tezkereyi kullanması
na gerek de kalmaya
bilir. Türkiye, Irak ile 
siyasi ve diplomatik 
müzakereleri asla 
kesmemiştir. Ama 
buna rağmen, her 
gün yeni cenazeler 
oluyor. Türk halkının 
sabrı artık sınır nok
tasına ulaşmış 
durumdadır".
Erdoğan, La Repubb 
lica'daki demecinde 
de, Türkiye’nin 
Irak'ın yanı sıra ABD 
ve Irak'taki çokuluslu 
güç nezdinde bulun
duğu girişimlere rağ
men sorunun var
lığını koruduğunu 
anımsatarak, "Ama 
şu ana dek bu konu
da hiçbir somut adım 
atılmadı. Bu sorun 
ortadan kaldırılmak 
zorundadır. Irak, bu

Tüzmen ve Nimet 
Çubukçu ile işadam 
ları refakat edecek. 
Gül, Azerbaycan'ı 
ziyareti sırasında 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev'le gerçekleştire 
ceği görüşmelerin 
yanısıra, Meclis 
Başkanı Oktay 
Asadov ve Başbakan 
Artur Rasizade ile de 
biraraya gelecek, 
ayrıca Azerbaycan 
Milli Meclisi'ne hita 
ben bir konuşma 
yapacak.
Görüşmelerde, 
Türkiye ile Azerbay 
can ilişkilerinin gün
deminde yer alan 
konular ile her iki 
ülkenin ortak ilgi 
alanına giren 
bölgesel ve ulus
lararası gelişmeler 
ele alınacak ve 

terör saldırılarını 
engellemekle yüküm
lüdür. Aramızdaki 
pek çok anlaşma da 
bunu gerektiriyor" 
diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, 
La Stampa'daki 
değerlendirmesinde 
ise Kuzey Irak'taki 
PKK varlığına son 
verilmemesi duru
munda, Türkiye'nin 
"vatandaşlarının ha 
yatını koruma 
amacıyla terörizme 
mücadeleyi hedef 
lemiş bir ülke" 
olarak, askeri hare 
kat seçeneğine yöne 
lebileceğini belirtti. 
Erdoğan, "PKK'yı 
vurmaya hazırız, ama 
Irak'ın bunu engelle 
mesi hala mümkün" 
dedi.
Kuzey Irak'ta barınan 
3 bin 500 PKK'lının 
Türkiye'yi hedef alan 
terör eylemlerine 
seyirci kalınamaya
cağına işaret eden 
Erdoğan, PKK'nın 
ABD, AB ve Avustral 
ya tarafından da 
terör örgütü olarak 
ilan edildiğini hatır
lattı.

tüm yönleriyle 
değerlendirilecek. 
Azerbaycan ziyareti 
sırasında ülkede 
bulunan Türk 
vatandaşları ve 
işadamlarıyla da 
biraraya gelecek 
olan Gül, Gence 
kentini ziyaret 
edecek ardından 
İlham Aliyev'le, 
Türk ve Azeri 
işadamlarının 
katılımıyla Bakü'de 
düzenlenecek olan 
İş Konseyi Toplan 
tısı'na katılacak. 
Gence'de ise Türk 
işadamlarının 
bu bölgede iş 
olanaklarına 
aşina olmalarına 
katkı sağlayacak 
ticari nitelikli 
bir etkinlik 
tertiplenecek.
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Polis, vatandaşları 
kalpazanlara karşı uyardı

ALTAN KONAKÇI'DAN DİNLEDİĞİM OLAY

Dedem Ali Konakçı Girit'in Kako Horyo Köyü’nde süthane 
sahibiymiş. Çeşitli peynirler yapar, satarmış. Meşhur peynir
lerinden ATHOTİROS dedikleri gonca veya çiçek eş anlamını 
taşıyanmış. Yuvarlak top yapıp tahta üzerine dizdiklerinde 
yağları damlarmış yere.

İlkbahar başlangıcında sütler bollaşır, işler yoğunlaşırmış. 
Babaannem Huriye ev işlerinden ayrı, kır işlerinde de yardım
cı olurmuş. Evdeki işleri bitirince çocuklarını kayın validesine 
bırakır, kısrağa biner bahçeye gidermiş. Orada çalışanlara 
nezaret eder, kendisi de çalı şır faydalı olurmuş.

Babaannem ortadan biraz uzun boylu iri kemikli, eli ayağı 
düzgün olduk ça güzel bir kadınmış. Güçlü, kuvvetli, çok 
cesurmuş. Erkek gibi ata binermiş, tecrübe ede ede rahat 
silah kullanmayı öğrenmiş.

O sıralar kargaşalardan saldırılara karşı, kadın erkek 
yetişkin Türklerin belinden silah eksik olmazmış. Rumlar yal
nız gördükleri kadın veya kızlara THE BORO THE 
DAYANDİZO, NA SE THERO ÇE NAMI NA SUCİZO (Eş anlamı: 
Yapamıyorum, dayanamıyorum seni görüp de el sürememek 
ten.) şeklinde laf atarlarmış. Babaannem bir gün kısrakla 
bahçeye giderken yolda arkasından atla bir Rum'un geldiğinin 
ayırdına varmış. Rum yanına yaklaşırken ni nem belinden 
tabancasını çekerek havaya iki el ateş etmiş.

Rum: - PŞO FOVERİRİS (kimi korkutuyorsun.)
Ninem sesini çıkarmamış. Hayvanın başını kasarak geride 

kalmış, Rum ileri geçerek uzaklaşmış. İki gün sonra yine kıra 
giderken yolun ileri ucunda kah yola devam eden, kah yol 
kenarında atını otlatan bir adam görmüş. Sanki birini bekler 
durumu içinde imiş. İçine şüphe düşse de cesaretini boz
mamış. Yoluna devam etmiş.

Babaannem yaklaşınca tanımış ayni Rum imiş. Yanına 
vardığında Rum aniden atını yola çevirmiş. Yolunu kesmiş. 
Babaannem hemen silahını çekmiş:

-FİYE APOBROZMU NAMI SESKOTOSO (Eş anlamı : Önüm
den çekil veya git seni öldürmeyeyim!) Rum dinlememiş. 
Hayvanlar birbirine yaklaşınca kısrak huysuzlaşmış. Attan 
düşme tehlikesi belirmiş.

Kızgın ve yüksek sesle çekil oradan diye tekrarlamış söz
lerini. Çekilmeyince boşaltmış silahını Rum'un üzerine.

Rum ah diye bağırtı ile atının üstünde kıvrılmış ve yere 
düşmüş.

Ninem hemen gerisin geriye dönmüş, doğru süthaneye 
dedemin yanına gitmiş.

Büyük bir telaş, üzüntü ve moral bozukluğu içinde 
- Ağa ben adam öldürdüm. Şimdi ne yapacağız ? demiş. 
Olayı kısaca anlatmış.
Dedem eve gidelim, çarşafını bana verirsin Ben gider 

öldürmeyi üstüme alırım bari sen hapse girmeyesin demiş.
Dedem, elinde kadın çarşafı karakola gitmiş. Çarşafı 

giymiş olarak bahçeye giderken karım diye önümü kesen 
adamı vurdum. Ayni şahıs iki gün evvelde karıma bahçemize 
yakın yerde sataşmış. Karım işçilerimize bağırarak yardım 
isteyince kaçmış. Bu adamın tarlaya gidip geldikçe karıma 
rahat vermeyeceğini anladım. Namusuma leke gelmeden bu 
işi hal etmeği düşündüm. Karımın çarşafını giyerek yolda iler
liyordum, O yol kenarında atını otlatır gibi bekliyordu. Yanına 
yaklaştığımda beni karım zannederek yolumu kesti. Bende 
silahımı çektim ve vurdum. Pişman değilim, diye ifade vermiş.

Yalnız , vurulan Rum'un bağırmasına ve silah sesine koşup 
gelen iki Rum'a , adam ölmeden önce:

- Beni Kadın vurdu, kadın vurdu demiş. Dedem karakolda 
ifade verirken ölüyü getiren Rumlar bu durumu anlatmış.

Dedem :
- Hayır, o karım zannetti ve önümü kesti. Çarşafın içindeki 

bendim, ben vurdum, diye yinelemiş. Tahkikat ve soruşturma 
sonucunda önden göğsünden vurulmuş olması sebebiyle yol 
kestiğine kanaat getirilmiş ve dedeme iki ay hapis cezası ve 
rilmiş. Dedem iki ay hapis yatmış. Babaannemde böylelikle 
hapis yatmaktan kurtulmuş._______________________________

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Polis, Kurban 
Bayramı'na 45 gün 
kala bazı kişilerin 
bayram öncesinde 
kurban alımı bahane
siyle piyasaya sahte 
para sürebileceğini 
belirterek, vatan
daşları uyardı.
Sahte çek olaylarının 
bayram öncesi sık 
yaşandığına dikkat 
çeken Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele

Şubesi Müdürlüğü 
yetkilileri, çağdaş 
basım teknikleriyle 
sahte paranın 
gerçeğiyle benzer 
biçimde imal 
edilmesinin 
kolaylaştığına 
dikkat çekti.
Konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, "Bu 
sayede kalpazanlar, 
dünyanın her 
yerinde olduğu 
gibi ülkemizde de her 
türlü sahte parayı

basacak seviyeye 
gelmişlerdir.
Anadolu'dan 
gelen satıcılarımız 
çekle satış yap
masınlar." dedi. 
Emniyet, kalpazan
ların özellikle 
belde ve köylerde 
hayvan satıcılarına 
'bonkör' davrandık
larını, vatandaşların 
bu tip kişilere 
karşı daha dikkatli 
olmaları tavsiyesinde 
bulundu.

Hesaba itiraz edince hastanelik oldu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
2 bayanla birlikte 
alkol alan kişi, 450 
YTL'lik hesaba itiraz 
edince restorant 
görevlileri tarafından 
darp edilerek 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre,

Yeni Yalova Yolu'nda 
faaliyet gösteren bir 
içkili resturanta 
giden A. K.'nın (51) 
yanına restorantta 
çalıştıkları öğrenilen 
2 bayan geldi. 
İsimlerinin Ülker ve 
Nagihan olduğu 
öğrenilen bayanlarla

birlikte birer bira içen 
A. K., garsonlardan 
hesap istedi.
Hesabın 450 YTL 
olduğunu görünce 
itiraz eden A. K., 
restorant görevlileri 
B. H. ve H. M.B. 
tarafından darp 
edilerek yaralandı.

BAY MUSTAFAÖZALPEMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

% s

$ i

s

s
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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

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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

g
I

ÂÂacîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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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

ELEMANARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

Şiir Köşesi Demir Ali Baydar

GÜZ GÜNLERİ
Her yerde soyunmuş ağaç gülü 
Tabiatın yüzünde derin hüzün 
Dökülür yeryüzünün sarı tülü 
Hepsi boyun eğmiş, hükmüdür güzün 
Çobanın kavalı ağlar kırlarda 
Sessizlik dolaşmakta çayırlarda 
Eşarp gibi bürünmüş sis bayırlardı 
Tabiat çaresiz, hükmüdür güzün 
Yeryüzü örtmüş yaprak yorganını 
Her yerler dondurmuş sanki kanını 
Artık tabiat bekler ak yorganını 
Nerelere baksan hükmüdür güzün 
Nedense hep böyledir güz günleri 
Çiftçi dayı toplar bol ürünleri 
Tabiat düşünde görür dünleri 
Neler desek çünkü hükmüdür güzün 
Yine de içinde bir ümidi var 
Günler, aylar derken eriyince kar 
Tekrar kapısını çalacak bahar 
Neler desek çünkü hükmüdür güzün

KURBRNUK ve ADRKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÜCREISİZ KESİM HİZMEIİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

IERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel :0.SJ2 779 9194

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

[OTO ABONE OLDUNUZ MU?
■ımııııııınımıııı» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU

0 538 588 37 14

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CAN MfRIDVCN 
ALIŞVERİŞ M6RK6Zİ 

GCMIİKÜURİN HİZMETİNt AÇILDI! I II VII I I
GEZİP GÖRECEĞİNİZ KALİTELİ VE UCUZ 

ALIŞVERİŞ YAPACAĞINIZ 
BİR CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURDUK.

SAYILI MİKTARDA
KIRALIK YERİMİZ 
MEVCUTTUR.
İstiklal Cad. No:26

TEL: 513 10 80
■ —_
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Baş ağrısının nedenlerini biliyor musunuz?
Göz bozuklukları 
çeşitli baş ağrılarına 
sebep olabiliyor. 
Ensedeki ağrı hiper- 
metropa, alın ağrısı 
ise miyopa işaret 
ediyor. Göz tansiyo 
nunun belirtisi olan 
ağrı da sıklıkla apan
disit sancısı ile karış 
tırılabih'yor.
Florance Nightingale 
Göz Hastalıkları Di 
rektörü Prof. Dr. Halil 
Bahçecioğlu, baş 
ağrısı çeken insan
ların ilk adım olarak 
göz doktoruna git 
meşini öneriyor. 
Ardından sinüzit 
şüphesi için kulak 
burun boğaz uzmanı
na, sonra yönlendir 
meye göre nöroloğa 
başvurulabileceğini 
anlatıyor. Bahçeci 
oğlu, göz çevresini 
kaplayan baş ağrı 
larıyla ilgili soruları 
şöyle cevaplıyor:

Ayaklardaki üşüme gizli diyabet belirtisi olabilir
Ayaklarda 
iyileşmeyen yaralar, 
tekrarlayan mantar 
enfeksiyonları, yaz- 
kış oluşan üşüme 
hissi gizli diyabetin 
habercisi olabilir. 
Doç. Dr. Mehmet Akif 
Büyükbeşe, diyabet 
hastalarının ağrıyı

* Ne tip baş ağrıları 
göz hastalıklarından 
kaynaklanır? Göz so 
runlarından kaynak 
lanan baş ağrıları 
genellikle göz çevre 
sini kapsamakla bir
likte, alından enseye 
kadar içeren ağrılar 
da bize göz hastalık
ları konusunda ipucu 
verir. Sürekli, hafif 
şiddetli baş ağrıları 
mn yanı sıra bütün 
vücudu etkileyen, 
hastayı kusturacak 

hissetmedikleri için 
kalp krizi geçirdik
lerini bilemediklerini 
söyledi. Büyükbeşe, 
şeker hastalığı 
olarak da bilinen 
diyabetin, ölümler ve 
organ kayıplarına 
neden olma yanında 
yaşam kalitesini 

kadar şiddetli olan 
ağrılar içeren bir 
tablo da karşımıza 
çıkabilir. Bazen göz 
kökenli ağrılar o denli 
şiddetlenir ki, hasta 
nelerin âcilinde bu 
hastalara akut apan
disit teşhisi dahi ko 
nulabilir. Akut göz 
tansiyonundan kay
naklanan bu şikâ 
yetler göz doktoru 
tarafından kolaylıkla 
teşhis edilebilir.
* Göz ağrıları en çok 

düşüren ve ağrısız 
ilerleyen bir hastalık 
olduğunu belirtti. 
"Ayağında iyileşme 
yen yarası olan, 
tekrarlayan mantar 
enfeksiyonları 
yaşayan, ayağı yaz- 
kış ısınmayan kişi
lerin aklına gizli diya 

hangi hastalıklarla 
karıştırılıyor? Göz 
hastalıklarından kay
naklanmayan, göz 
çevresini kapsayan 
ağrıların başlıca 
nedeni sinüzittir. Bu 
ağrıları göz hastalık
larından ayrılan en 
önemli faktör pozis 
yona göre ağrının 
değişip değişmediği 
dir. Sinüzit nedeniyle 
göz çevresi ağrıyan 
hastalar baş pozisy
onlarını değiştirdik
lerinde, o pozisyona 
uyan ağrı yer değişti 
rir. Örneğin; başlarını 
öne eğip bacaklarının 
arasına aldıklarında 
ağrının şiddeti artar 
ve ağrı noktası yukarı 
hareket ederse, bu 
sinüzit belirtisidir.
Gözden kaynaklı 
baş ağrıları ise 
sabittir ve baş 
hareketiyle şiddetini 
değiştirmez.

betli olduğu gelmeli’ 
diyen Büyükbeşe, 
gizli diyabetlilerin 
oranının küçümsen
meyecek düzeyde 
olduğunu vurguladı. 
Diyabetin süreğen 
bir tedavi gerek
tirdiğine dikkat 
çekildi.

Şeker 
hastalığında 
gizli tehlike

Diyabetle Yaşam Der 
neği Samsun Şubesi 
Başkanı ve Halk Sağ 
lığı Uzmanı Dr. M. 
Emin Dinççağ, halk 
arasında gizli şeker 
adı ile anılan durum 
aslında kalp ve da 
mar sistemine en 
çok zarar veren bir 
hastalık olduğunu 
bildirdi.
Gizli şeker hastaları 
nın aç karnına ölçtür 
dükleri kan şekerinin 
normal sınırlarda 
çıkacağı için ihmal 
edildiğini hatırlatan 
Dr. Dinççağ, "Tıbbi 
olarak bozulmuş 
glikoz toleransı veya 
bozulmuş açlık gliko 
zu dönemi olarak 
bilinen bu dönemler 
şeker hastalığının 
başlangıç dönemleri 
olup, bu dönemde 
tedbir alınır ise şeker 
hastalığı önlenebilir. 
Yapılan büyük tıbbi 
araştırmalarda gizli 
şeker döneminde 
bütün damar siste
minde zararlar olu 
şur, zarar damarın 
endoteî denilen iç 
yüzünde meydana 
gelir. Yüksek kan 
şekeri endoteli 
bozar, pıhtılaşmaya 
uygun hale getirir, 
damarın geçirgenliği 

bozulur ve bazı 
fonksiyonlarının kay
bına yol açar. Yüksek 
şekerden başka, yük
sek tansiyon, koles
terol ve trigliserid 
yüksekliği ve sigara 
da da marın endoteli- 
ni bo zan diğer 
nedenler dir. Eğer bu 
nedenler hepsi 
birarada olursa has
tanın hayatını ciddi 
ölçüde tehlikeye 
atar" dedi.
GİZLİ ŞEKERİN 
ÖNCEDEN TESBİT 
EDİLMESİ VE 
TEDAVİ EDİLMESİ 
GEREKİR
Dr. M. Emin Dinççağ, 
"Aç karnına ölçülen 
kan şekerinin 100- 
126 mg/dl arasında 
olması gizli şekerden 
şüphelendirir. Böyle 
durumlarda, yükleme 
testi yapılarak veya 
kişinin tokluk kan 
şekerine bakılarak 
teşhis koyulur.
Gizli şekeri olanların, 
diyet yapması, 
egzersiz yapması 
ve hekim kon
trolünde olması 
şeker hastalığının 
ortaya çıkmasını 
önler, Aynı zamanda 
şekerin damar sis
temine vereceği 
zararı önler.” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. ■ 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 5131053
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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

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

NÖBETÇİ ECZANE
6 Kasım 2007 Salı
İNCİ ECZANESİ 

İSTİKLAL CAD N0:5 
TEL: 5133996 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2897 
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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Gelini atla gezdirdiler DİKKAT!! A
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
AĞUSTOS AYI FATURASI EYLÜL AYI FATURASI

r? AĞUSTOS AYI FATURASINDA
fe? “K7 KAPASİTİF ENERJİYE PARA
İT -sSE _... ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI

“fe. 2s£ FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)pARA qDENMESÎ GEREKMEKTEDİR.

Geçtiğimiz 
günlerde dünya 
evine giren Zeynep 
ve İlhan Şeker çifti 
eski gelenekleri 
unutmadılar.
Damat İlhan Şeker 
düğün öncesi 
güzel gelin ile 
birlikte fotoğraf 
çektirdikten sonra 
gelini süsledikleri 
ata bindirerek,

İstiklal Caddesi 
ve Ilıca Caddesi'nde 
gezdirdi.
Görenlerin- merak 
ve beğeniyle alkış 
tuttukları damat ve 
gelin unutulmuş 
olan geleneksel 
gelin alma 
törenlerini yeniden 
yaşattılar.
Davul ve zurnaların 
da eşlik ettiği atlı

gezi, düğünün 
yapıldığı 
Bayraktar 
Düğün Salonu’na 
kadar sürdü.
Genç çiftler, 
düğünde yakınları 
ve sevdikleri 
ile biraraya 
gelerek mutluluk
larını paylaştılar, 
geç saatlere 
kadar eğlendiler.

BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ ’ 
TFStSLERDF 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 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR. 
. BİLGİ İÇİN... 022681218 29 - 0226 812 23 66

UIII'tLytilI
İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 

0226 812 18 29 - 0226 812 23 66 
www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

'■.........................................................•' .........j.........—-rr:..--.t.-—tLZ
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«KİŞİLİKTERASSALONUİLETANINMIŞENBÛYÜKOTELLEADEKİ 

MUHTEŞEM B AlO MMIMAD Nİ Wi KALİTE
I I

I UKATLIPASTA

| FROFESYONELEKİPTENOLÜŞAHORKESTRA
■

ŞOK FİYAT!
. 2.000.00 - YTL

.... .■ .. . .-.Jl
(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlidir.)

ersin süreri Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
Zeytincilik Turizm Son. Tic. itd. şti. TELı 0.224 525 17 00 * GSM: 0 532 546 45 75 ■ www.suren.corn.tr

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
http://www.suren.corn.tr


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

< FİLLİ BOYA 
JOTUN- DENİZ'
BOYALARI

S İZOLASYON 
'S HIRDAVAT
S NALBUA

SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAR 
BİLİMUM İNŞART 
MALZEMELERİ

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

7 Kasım 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Kasım tertipleri 
silah altına alınıyor 
Askerliğine 30 Haziran 2007 tari
hinden önce karar aldıran Er statü 
s ündeki yükümlülerin 1987/41 ve 
1987/42 tertip olarak 09-23 Kasım 
2007 ile 02-04 Ocak 2008 tarihleri 
arasında iki grup halinde silah 
altına alınacakları duyuruldu. 2’de

Dörtyol’daki kazada d kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kırmızı ışıkta gelen ölüm
ir Dörtyol Kavşağı’n 
da kırmızı ışıkta duran 
özel otoya arkadan 
gelen damperli kamyon 
çarpınca, araçta bulu
nanlardan Mamuriye 
Taşkıran (44) olay ye 
rinde yaşamını kaybetti. 
Araçta bulunan 
3 kişi ise çeşitli yer
lerinden yaralanarak 
hastanelere kaldırıldı. 
Haberi sayfa 3’de Mamuriye Taşkıran

* *r
III

çarptığı özel otoda bulunan 
Mamuriye Taşkıran yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Nasıl düşmanımız?

Başbakan Erdoğan’ın ABD ziyareti sona 
erdi.

iki lider buluşarak kucaklaştılar..
Bizim derdimiz, ABD’nin egemenliğin

deki Kuzey Irak'ta konuşlanan PKK terör 
örgütünün sınırımızdan geçerek güven
liğimizi tehdit etmesi ve askerlerimize 
saldırmasıydı.

ABD ve Kuzey Irak'dan sorumlu Mesut 
Barzani güçlerinin bunlara engel olmasıy
dı.

Ama engel değil, destek oluyorlardı.
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

Taviloglu; 
‘Orhangazi’ye 

modern bir 
depo yapalım’ 
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Refi 
Taviloglu, Orhangazi'de 
ki zeytin depolarının 
şehir içinde olmasından 
kendilerinin de rahatsız 
lık duyduğunu, daha 
uygun bir yerde ilçenin 
ihtiyacını karşıla yabile- 
cek depo yapa bilmeleri 
için, eski depoların 
güncel değerinden 
işlem görmesi gerektiği- 
ni söyledi. Sayfa 4'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Kasım leılipleıi sH altına alınıyor
Neler oluyor?

İktidarın durumu ortada..
Bu koşullar altında Türkiye'nin en büyük 

sorunu muhalefet.
Nedense...
iktidarı ciddi anlamda denetleyecek algıla

ma ve işgörme yeteneği yüksek bir muhalefet 
parlamentoda ya da dışında yer almıyor 
alamıyor.

Türkiye tarihinde olmadığı kadar tehdit 
altında, Türkiye, coğrafyasına hapsedilmiş 
durumda..

Türkiye yol ayrımında..
Radikal dincilerle bölücü eşkıya fırsat kol

luyor.
Eyyamcı yaklaşımlar bu durumda sonuç 

vermiyor.
İktidarın koltuğunda yer alan muhalefetle 

bir türlü siyasal iradesini ortaya koyamamış 
bir muhalefet ülke insanına güven vermiyor.

Al gülüm ver gülüm biçiminde yapılanan 
iktidar-muhalefet görüntüsü

Güven vermediği gibi tedirgin de ediyor.
Doğal olarak yurtsever güçlerin her türlü 

siyasal kaygıdan uzaklaşarak destekledikleri 
CHP 'ye çok büyük ve tarihsel sorumluluklar 
düşüyor.

Ankara'da..
İstanbul'da..
İzmir'de..
Çanakkale'de dışa vuran toplumsal muha 

lefet, Atatürk'ün kurduğu CHP'yle iktidara 
yürümek istiyor.

Çünkü..
ABD..
AB..
Bölücü eşkıya..
Radikal dinci..
Türkiye'deki işbirlikçi..
Kuzey Irak'taki tüccar Türkiye'yi bölmek, 

parçalamak, kendileri için bir yer bulmak için 
cansiperane çabalıyor.

Gizli ya da açık ama hedefine bir bir yak
laşıyor.

Başbakanın ABD ziyareti.. Bush'la 
görüşmesi.. Sonrasında yapılan açıklamalar..

Tatmin edici mi? Akıl, sağduyu, stratejik 
vizyon içeriyor mu?

Türkiye-PKK, Türkiye-Amerika, Türkiye- 
Iraklı Kürtler, Türkiye-lrak gibi birbirinden 
farklı ama hepsi iç içe geçen unsurlar taşıyan 
"kriz'"i çözebilir mi?

AKP'nin stratejik vizyonu sorunu Türkiye 
lehine çevirebilir mi?

PKK, mücadelesinin son dönemine girmek 
te olduğunu biliyor. Ve, işte o yüzden hızlı bir 
diplomatik çözümü önleyebilmek için elinden 
gelen herşeyi yapmak istiyor."

Türk diplomasisi açıkça görünen bu reflek
si yanıtlamak ve kökünden çözmek zorun
dadır.

T.C.'nin gücü de yeter.. Aklı da..
Ama akıl nasıl kullanılıyor..
Tuhaf bir paradoks.. Akıl alır gibi değil.
Türkiye teröre şehit veriyor., Türkiye'nin 

üniter yapısına göz diken teröristi ABD 
besliyor, Türkiye ise onların teröristini yok 
etmek için Afganistan'a, Lübnan'a asker gön
deriyor. İncirlik havalimanını ve havasını 
onlara ardına kadar açıyor Hatta ABD'nin 
Türkiye üzerinden geri çekilmesi için şimdi
den ve koşulsuz izin verebileceğini vaat edi 
yor.. Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasından 
zarar ediyor, ama AB'ye girmek için PKK'ya 
taviz veriyor. Barzani ’nin Kürt devleti kur
masını kolaylaştırmak için ekonomik yönden 
destekliyor.

Bu koşullar altında sorun çözülür mü..
Akçeli ilişkileri olanlar çözüm ister 

mi?istemez.
Ama bir gün mutlaka AKP İktidarı 

çözülür.. Çünkü .. Söz konusu olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'dir. 

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Askerliğine 
30 Haziran 2007 
tarihinden önce 
karar aldıran 
Er statüsündeki 
yükümlülerin 
1987/41 ve 
1987/42 tertip 
olarak 09-23 Kasım 
2007 ile 02-04 Ocak 
2008 tarihleri 
arasında iki grup 
halinde silah 
altına alınacakları 
duyuruldu.
Gemlik 
Askerlik Şubesi 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada; 
"1- Askerliğine 
1111/86 maddesine 
göre karar aldıran 
ve ertelemesi 31 
Aralık 2007 tarihinde 
sona eren yoklama 
kaçağı yükümlülerin 
şevkleri 02 Ocak 
2008 tarihinde 
yapılacaktır.
2- Şevke tabi tutulan
ların sınıf ve eğitim 
merkezlerini gösteren 
listeler Askerlik 
Şubesi ilan levhasına 

ı â’sû’mı'ş uıü'p, isteyen
ler öğrenebilecek

lerdir. Sevk evrakları 
09 Kasım 2007 
tarihinden itibaren 
verilmeye başlanacak 
olup, toplu şevkler 
19-23 Kasım 2007 
tarihleri arasında 
yapılacaktır.
3- Sevk evraklarını 
almak üzere başvura
cak yükümlülerin 
cüzdanlarını yanların
da bulundurmaları

gerekmektedir.
4- Askere 
alınacakların 
sevk evraklarını 
en geç 23 Kasım 
2007 tarihine 
kadar almaları 
gerekmektedir.
Sevk evraklarını 

almayanlar ile aldığı 
halde birliklerine 
katılmayanlar, 
"Bakaya" suçunu

SATILIK ■ KİRALIKLÜK DAİRELİR 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-^01317 94

işlemiş 
olacaklarından 
Askeri Mahkemeye 
verilerek 
cezalandırabilecek
leri için yükümlülerin 
zamanında 
sevk evraklarını 
almaları ve 
birliklerine 
katılmaları menfaat- | 
leri icabıdır" 
denildi.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
S Doğalgaz Kombi Sistemi, 

Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, 

'S 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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Dörtyol’daki kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı 

Kırmızı ışıkla gelen öi 
•S Dörtyol Kavşağı’nda kırmızı ışıkta duran özel 
otoya arkadan gelen damperli kamyon çarpınca, 
araçta bulunanlardan Mamuriye Taşkıran (44) olay 
yerinde yaşamını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi ise 
çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Seyfettin SEKERSÖZ 
Dörtyol kavşağında 
kırmızı ışıkta 
duran özel otoya 
arkadan çarparak 
sürükleyen 
damperli kamyon 
bir kişinin 
ölümüne, 3 kişinin 
de yaralanmasına 
neden oldu. 
Kaza dün 
saat 16.oo 
sıralarında 
meydana geldi. 
Bursa yönünden 
İstanbul yönüne 
gitmekte olan 
Faruk Tekeli 
yönetimindeki 
06 YK 162 özel 
oto Dörtyol 
kavşağında 
kırmızı ışık 
yanınca durdu. 
Bu sırada aynı 
yöne gitmekte 
olan Mustafa 
Coşkun (29) 
yönetimindeki 
kamperli boş 
kamyon, ışığı 
görmeyerek 
duran özel otoya 
arkadan çarptı.
Yaklaşık 100 
metre sürüklenen 
özel otoda 
bulunanlardan 
Mamure Taşkıran 
olay yerinde 
yaşamını 
yitirirken, 
araçta 
bulunanlardan 
Elif Karaduman 
(68) Afife Tekeli (47) 
ve şoför Faruk 
Tekeli (37) 
yaralanarak 
Sahil ve Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldılar.
Kamyon şoförü 
Mustafa Coşkun 
ise gözaltına 
alındı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
sürdürülüyor.

YazıYORUMt
*•>__ :_____'___ i/

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyeVblog/özcan vural

Bizlere yazık değil mi?
Şırnak’ta 12 sivil katledildi...
Başbakan konuştu !...
"Kimseye pabuç bırakmayız!"
Hepimiz sevindik...
Şırnak’ta 13 asker şehit...
Başbakan gürledi...
"Rüzgâr eken fırtına biçer!"
Hakkâri’de 12 asker şehit...
Türk milleti isyan halinde...
Tayyip Erdoğan kürsüde..
"Bedeli neyse öderiz, ödetiriz! "
Tezkere geldi .."İnce eleyip sık dokuyoruz!" 

decfi...
Aşiret reisi küçük adam Barzani’ye...
"Boş laflara karnımız tok!"
Hokkabaz Talabani’ye...
"Herkes ayağını denk alsın!"
"Sözün bittiği yerdeyiz!" dedi..
Kim mi ? Türkiye Başbakanı ...
Demokratik Toplum Partisine seslendi;
"Bindiğin dalı kesme!"
Cumhuriyet Halk Partisine seslendi...
"Elini taşın altına koy!"
Milliyetçi Hareket Partisine seslendi...
"Bin düşünür, pir adım atarız!"
Bu sözler , bu çıkışlar hepimizi sevindirdi. 

Gururlandık.
Bütün millet genç - ihtiyar hazırdık.. Savaş 

sa savaş ...
Her şeyi onurumuz için göze almıştık..

Yaşasın..
Efelenen, ezik durmayan bir hükümetimiz 

vardı..
Sayın Bülent Ecevit’in Kıbrıs harekatında 

Türk milleti nasıl dik durmuşsa yine o günleri 
görme ümidiyle ayaktaydık..

Başbakan Tayip Erdoğan İngiltere’ye 
giderken...

"İnceldiği yerden kopsun!"
Oxford üniversitesindeki konuşmasında;
"Sabır taşımız çatlamıştır!"
Romanya’dan dönerken...
"Günah bizden gitti!" dedi....
AKP grup toplantısında...Kürsüde aslanlar 

gibiydi..
"Bıçak kemiğe dayandı!"
Amerika Dış işleri Bakanı Rice gelmeden 

önce...
"Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz!"
Türk halkı böyle bir Başbakanı olmasından 

gururlanıyordu...
Ona boşuna “ Kasımpaşalı” dememişlerdi.
Kimseden icazet alacak kadar 

küçülmemiştik....
Sınır ötesi harekatta yapar, gerekirse 

Kuzey Irak ‘a girer Barzani ‘ye de-Talabani’ye 
de haddini bildirirdik.

Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Bütün 
aile torunlarda dahil büyük bir otelde top
landılar. Torun hoplatıldı, sevildi, devlet 
kesesinden gezildi..

Beyaz saray’a yaklaştı daha içine girme
den, yelkenleri indirdi.

Adeta bir balon gibi söndü, bizim umut
larımızı da aldı götürdü, Beyaz sarayın çim
lerine gömdü..

"Pozitif duygular içindeyim."
Gerisi fos çıktı...
İzin alamamıştı..
Blzleri harcamadın mı Sayın Başbakan..?..
Şimdi biz alnımız dik nasıl dolaşacağız ?..

Yazık ettin.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çevre Yolu’ndaki sinyalizasyon 
için AKP’ye teşekkür

Taviloglu; ‘Orhangazi’ye 
modern bir depo yapalım1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çevre yolunun 
yapımından sonra 
kavşaklarda mey* 
dana gelen ölümlü 
kazalarla gündeme 
gelen iki kavşakta 
yapılan sinyalizas 
yon lambalarıyla 
birlikte ölümlü 
kazaların bittiğini 
belirten çevre 
sakinleri AKP 
yöneticilerine 
teşekkür ettiler. 
Bölgede yaşayan 
vatandaşların 
ulaşabildikleri her 
yere müracaat 
ederek önlem 
alınmasını istedik
lerini belirten 
Mehmet Sayın 
adlı vatandaş, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin ile AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'e soruna 
çözüm buldukları 
için teşekkür ettiler. 
Kendileriyle tek 
ilgilenenin İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin olduğunu 
ifade eden Mehmet 
Sayın, "Çevre 
yolunda oturan

biz vatandaşlar, 
katkılarından dolayı 
Enver Şahin ile 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'e 
şükranlarımızı 
sunuyoruz" dedi. 
Enver Şahin'in gerek 
telefonla gerekse 
kendi giderek konu 
yu Büyükşehir 
Belediye Başkanına 
ilettiğini söyleyen 
çevre yolu sakinleri 
yaptıkları ortak 
açıklamada 
"Büyükşehir 
Belediye başkanımız 
Hikmet Şahin konuy
la ilgilendi. Projenin 
ardından ışıklandır

ma çalışması 
hemen başlatıldı. 
Yaya ve araçlar 
için gerekli olan 
sinyalizasyon sis
teminin faaliyete 
geçmesi ile birlikte 
yaya geçişleri de 
kontrol altına alına 
rak muhtemel kazala 
rın önüne geçilmiş 
oldu. Sorunlarımızın 
çözüm noktasında 
katkısı olan 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
çevre halkı olarak 
teşekkür ediyoruz" 
dediler.

Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu, 
Orhangazi'deki zeytin 
depolarının şehir 
içinde olmasından 
kendilerinin de rahat
sızlık duyduğunu, 
daha uygun bir yerde 
ilçenin ihtiyacını 
karşılayabilecek de 
po yapabilmeleri için, 
eski depoların güncel 
değerinden işlem gör 
mesi gerektiğini 
söyledi. Taviloğlu, 
"Belediye, söz 
konusu alanda İmar 
Kanunu'nun 18. mad
desini uygularsa, biz 
de fedakarlık yaparız. 
Yüzde 50'sine imar 
durumu verilirse, el 
de edilecek kaynakla 
biz de şehrin dışında 
çevreye zarar verme ' 
yen bir depo inşa 
edebiliriz" dedi.
Başkan Taviloğlu, 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yusuf Korku 
suz tarafından ilçede 
düzenlenen Zeytin 
Festivali'nde de gün
deme getirilen depo
larla ilgili açıklama 
yaptı. Taviloğlu, "Çev 
reye saygısı olan bu 
kurumun başkanı 
olarak Orhangazi'nin 
merkezinde salamura 
suyu ile zeytin stok- 
layan bir deponun 
olmasına ben de kar 
şıyım. Burada bu işin 
artık yapılmaması 
gerektiğine inanıyo
rum" diye konuştu. 
Yıllar önce büyük 
gayretlerle alınmış 16 
dönüm civarındaki

Beko Casio marka MF AG 41204408 Seri nolu 
Yazar kasa ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

İSMAİL BİTEN

Arcelor Amb Çeliği San Tic A.Ş. ‘nin Gemlik 
Gümrük Müdürlüğünde işlem gören 583441 sayı 
23 03 2007 tarihli menkul kıymet alındı makbuzu 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

gayrimenkulün çok 
kıymetli olduğunu 
söyleyen Taviloğlu, 
bu mülkün, üretici 
ortaklar adına en iyi 
değerden işlem 
görmesini sağlamak 
zorunda olduklarını 
anlattı. Taviloğlu 
şunları söyledi: 
"Burada akla yakın 
iki tane yöntem var. 
Birincisi; Belediye, 
İmar Kanunu'nun 18. 
maddesini uygula
yarak, düzenlemeden 
sonra geri kalanına 
civardaki emsallere 
göre imar durumu 
verebilir. Bu konuda 
biz de fedakarlık ede
biliriz. İlçe halkının 
kullanımına kalacak 
alan yüzde 50'yi 
bulur. Böylece Mar 
marabirlik'in gayri
menkulu en rantabl 
bir şekilde değerlen 
dirilerek, buradan 
elde edilecek kay
nakla yine Orhanga 
zi'de yeni bir depo 
yapılabilir. Bu yapıla 
mıyorsa, o zaman ala 
nın tamamının bele 
diye tarafından istim
lak edilmesi gerekir.

Bu konuda da karşı 
hklı olarak taraflar 11 
hukuki hakkını kul
lanır, sonucuna da 
katlanılır. Kimsenin 
birbirini suçlayacak 
dayanağı kalmaz." 
Üretici ve delegele 
rin, belediye tarafın
dan Marmarabirlik'e 
yapılan takas öneri
sine sıcak bak
madığını ifade eden 
Refi Taviloğlu, birlik 
yönetimi olarak 
takası engellemeye 
yönelik özel bir 
çabaları olmadığını 
belirtti.
Taviloğlu, 
"Marmarabirlik bile 
bile niye kendini 
riske atsın: 
DSİ ile yaptığımız 
temaslarda takas 
için önerilen yerde • 
çevre ve su açısın
dan böyle bir tesisin 
yapılmasına ciddi 
şekilde engeller 
olduğunu gördük. 
Marmarabirlik’in bun
ları teker teker 
aşması mümkün 
değil. Belediye bir 
jest yapsın. Orada 
zeytin salamura 
deposu yapılabilmesi 
için, hangi makam 
lardan alınıyor ise j 
gerekli ön izinleri 
alıp, bu işe öncülük | 
ederse, Marmarabirlik 
yönetimi olarak takas 
konusunda nihai 
görüş bildirme 
hakkımız yok ama, 
olumlu görüşümüzü | 
ortaya koyar ve 
sonuçlanmasına 
gayret ederiz" dedi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax ; (0.224) 513 35 95
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Nasıl düşmanımız?
13 askerimizin şehit edilmesin

den sonra kamuoyunda başlayan 
infial kitle kitle yurda yayılınca 
asker sınır dışında operasyon için 
TBMM’den yetki istedi.

Yetkinin verilmesiyle ortalık 
karıştı.

Türk askerinin Irak'a gireceği 
korkusu her yerden tepki yağ
masına neden oldu.

PKK terörü ise hiç görülmedi.
Türkiye’nin meşru hakları 

dikkate alınmadı.
Kuzey Irak liderleri PKK’yı yok 

saydılar.
‘Onlar dağda, biz onları bula

mayız’ diyenler, kaçırılan sekiz 
askerin teslim töreninde PKK li 
derleriyle el sıkışıyorlar.

Dağda denen PKK, hem Irak’h 
Savunma Bakam'nın, hem istih
barat şefinin, hem peşmergelerin 
hem de bizim DTP milletvekil
lerinin önünde düzenlenen törenle 
erlerimizi teslim ediyorlar.

Bu saatlerde ise ABD'de bizim 
Başbakanımız, ABD Başkanı Bush 
ile tokalaşıyor.

Bush ‘Türkiye bizim stratejik 
müttefikimiz’ diyor.

“PKK müşterek düşmanımız" 
diyor.

Ve de iki devlet adamı el sıkı 
şarak PKK’yla birlikte mücadele 
kararı alıyorlar.

J Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmall.com

PKK Kuzey Irak da, Irak bakan
larının yanında..

Yok denen terör örgütü 
kaçırdıkları erleri Irak makamları
na teslim ediyorlar.

Burada Türkiye küçük düşürül 
mek PKK yüceltilmek isteniyor.

Tabandaki yandaşlarına güç 
gösterisi yapılıyor.

Ya DTP milletvekillerine ne 
demeli..

Bu zatı muhteremler kimin adı 
na, ne için PKK kamplarına gidi 
yorlar.

Hükümet açıklama yapıyor.
Bizim bu gidişten haberimiz 

yok diyor.
Burada ortaya çıkan tablo şu.
Türkiye üzerine oynanan oyun

ların oyuncuları belli.
Başta stratejik müttefikim ABD, 

onun uydu Irak hükümeti, Kuzey 
Irak bölge Kürt sorumlusu Barzani 
ve peşmergeleri..

İçte ise DTP...
Oysa TBMM seçimle giren bu 

parti milletvekilleri Türkiye’nin 
milletvekili gibi değil, PKK’nın mil- 
letveki gibi davranıyorlar.

Gazetelerde çıkan fotoğraflara 
bakarsanız bunu anlarsınız.

PKK liderleri, ortada bir masa, 
masanın önüne asılan Abdullah 
Öcalan posteri.

Fotoğraf ve kamera alanına 
giren bir uzaklıkta yine Öcalan 
posteri ve PKK bayrakları!

Türk ulusunun kanaati değiş 
medi.

Bize dost görünenler aslında 
bize düşmanlar.

Dost görünüp bizi arkadan 
vuruyorlar.

Bu fotoğraflar bunun kanıtıdır.
PKK’yı yıllardır Irak toprakların

da görmeyen ABD'de bunlardan 
farklı değildir.

Ortadoğuda oynanan oyun ve 
oyuncuları görevlerini tam olarak 
yerine getiriyorlar.

Bu arada düşmanlarımızı yok 
etmek için izin istediğimiz dün 

yanın jandarması ABD’nin başı 
‘birlikte h aileceğiz  I’ diyor.

Kim inanır.
Siz inanıyor musunuz?
Ben inanmıyorum.
Neyi halledeceksiniz?
‘Biz geliyoruz diye diye düş

manın üzerine gidilir mi?'
AKP hükümeti Irak’a askerimizi 

gönderme cesaretini göstere 
medi.

Bunun için tren kaçtı.
Bundan sonra siz Kandil’i bom 

balasanız ne yazar?
Gerekirse ABD, PKK’ya ‘bir sü 

re sesinizi kesin’ diyecek.
Erdoğan ile Bush’un buluşa

cağı gün, PKK görkemli bir törenle 
kaçırdıkları 8 erimizi teslim ediyor.

Ne tesadüf değil mi?
Türk askerine Irak’da Amerikalı 

askerler çuval geçiriyor..
Hakkari dağlarında 13 erimiz 

şehit ediliyor, 8 erimiz kaçırılıyor..
Kaçırılan erler teslim edilirken 

insani duygular ileri sürülüyor..
Dünya medyası olayı birinci 

haber yapıyor.
PKK için bundan büyük propa

ganda aracı olur mu?
DTP bu oyundan siyasi çıkar 

sağlamaya çalışıyor.
Düşman mı arıyorsunuz.
Düşman her yerde, içimizde, 

dışımızda.

CHP İlçe Örgütü’nde 
kazan kaynıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik 
İlçe örgütünde 
son günlerde 
yaşanan yönetim 
sıkıntısının 
çözülemediği 
ileri sürülürken, 
mevcut yönetimin 
akıbetinin 
İl tarafından 
bugün netleşeceği 
öğrenildi.
CHP parti tüzüğüne 
göre üst üste 
3 kez toplanamayan 
yönetim kurulunun 
görevden düşmesi 
gerektiğinden 
Erdem Akyürek 
başkanlığındaki 
ilçe yönetiminde 
bu nedenle 
sıkıntı yaşanmıştı. 
7 yönetici ile İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek'in 
İl yönetimi 
tarafından disiplin 
kuruluna verileceği 
konuşulurken, 
yönetimin bir

süredir aralarında 
yaşanan 
sürtüşmeden 
dolayı toplanamadığı 
ileri sürüldü.
Parti içinde 
muhalif üyeleri 
partiye almadığı 
iddiasıyla bir 
süredir sıkıntıların 
yaşandığı ilçe 
örgütünde 
problemlerin 
aşılması için 
çalışıldığı ancak 
başarılı olunamaması

üzerine yönetimin 
dağıldığı öne 
sürülüyor.
"Bana kazan 
kaldırdılar" diyen 
Erdem Akyürek, 
gelecek günlerde 
kimin haklı 
olduğunun 
ortaya çıkacağını 
açıklarken, 
"Bekleyelim ve 
bundan sonra ne 
olacak hep 
beraber görelim" 
şeklinde konuştu.

“Kalafatın kapatılması 
Gemlik’te denizciliğin sonu olur”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in tekne 
bakımından tek 
yeri olan Manastır 
altındaki Kalafat 
yerinin izale-i 
şuyu ile satılarak 
kapatılma noktasına 
gelmesinin 
Gemlik'te denizciliğin 
sonu olacağı 
vurgulandı.
Arazi sahiplerinden 
Şemsettin 
Kalafatlar'ın 
üyesi bulunduğu 
Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetimine 
yazdığı "Kalafat 
Yeri ve önemi" 
hakkındakl yazısını 
görüşen oda 
yönetimi yaptığı 

yazılı açıklamada; 
ilçeyle özdeşleşmiş 
olan Kalafat yerinin 
kapatılması halinde 
Gemlik'te denizciliğin 
olumsuz yönde 
etkileneceği belirtildi. 
Gönderilen yazının 
oda yönetimince 
incelendiği bildiri 
lirken, alınan karar 
basına açıklandı: 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetiminin 
toplantıda 
görüşerek aldığı 
kararda; "Kalafat 
yeri ilçemizle özdeş 
leşmiş ve ilçemizin 
tarihi değerleri 
arasında önemli bir 
yere sahiptir. İlçe 
mizde denizcilik 
alanında faaliyet 

gösteren kalafat yeri 
bu arazide bulunmak
ta ve hizmet vermek
tedir. Her nevi deniz 
vasıtaları tamiri, 
kalafatlanması, 
çekilip indirilmesi ve 
iştigal eden bu işlet
menin kapatılması 
ilçemiz denizcilik 
faaliyetleri açısından 
olumsuz sonuçlar 
doğuracaktır.
Kalafat yeri kap
atıldığı taktirde, 
ilçemiz denizciliği 
açısından son 
derece önemli 
olan bu tesisin 
başka bir yer 
gösterilerek hizmete 
devam etmesi 
temennimizdir" 
denildi.

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Afganistan’da patlama
Afganistan'da 
meydana gelen 
patlama sonucu 
en az 90 kişinin 
hayatını 
kaybettiği belirtildi.

PKK kampları üzerinde ABD uçağı
Erdoğan-Bush 
görüşmesinde alınan 
istihbarat paylaşımı 
kararının açıklanma 
sından sonra Ameri 
kan hava kuvvetler
ine bağlı keşif uçak
larının Kuzey Irak’ta 
ki uçuşları arttı. 
ABD uçaklarının 
sınırdaki keşif 
uçuşlarındaki artış 
Türk Hava •
Kuvvetlerinin radar
ları tarafından 
izlenirken, PKK’ya 
bağlı internet 
sitelerinde de 
ABD’nin keşif 
uçuşlarının PKK’nın 
Haftanın, Metina, 
Zap, Çemço ve 
Hakurk kampları 
üzerinde yoğun
laştığı bilgisi 
yer aldı.
Amerikan Hava 
Kuvvetlerine bağlı 
keşif uçaklarıyla, 
İnsansız uçakların 
3 Kasım’dan bu

Ölenlerden 5 
tanesinin milletvekili 
Afganistan'ın 
kuzeyinde, mil
letvekillerinden 
oluşan heyeti 

yana Irak’ın Türk 
sınırına yakın 
bölgelerde bulunan 
PKK kampları 
üzerinde yoğun 
bir şekilde uçtuğu 
haber veriliyor. 
Uçuşlar, Irak sınırına 
yakın bölgelerde 
bulunan Türk Hava 
Kuvvetlerine bağlı 
hava savunma radar
ları tarafından da 
izlenebiliyor.
ERDOĞAN: 
BİLGİNİN ANINDA 
GELMESİ LAZIM 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan, ABD Başka 

hedef alan intihar 
saldırısında 
ölenlerin sayısının 
90, yaralananların 
sayısının 50 olduğu 
bildirildi.

m George Bush ile 
yaptığı görüşmenin 
ardından gazete
cilere Türkiye’nin 5 
talebi arasında istih
barat paylaşımı için 
bir iletişim ağının 
oluşturulmasının da 
bulunduğunu açık
lamıştı. Erdoğan, 
bunun daha önce 
zamana yayılarak 
gerçekleştiğini ve 
gecikmiş istihbarat 
bilgisinin işe yara
madığını ifade 
ederek “Bilginin 
anında gelmesi 
lazım” demişti.

Gül; ‘Askerlerin teslim edilişi 
eleştirilecek manzara’

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, terör
le mücadele konu 
sunda ABD'nin aske 
ri işbirliğinin ötesin 
de, Irak'ın resmi 
işgalcisi olmasından 
dolayı sorumluluğu 
bulunduğunu belirt
ti. Gül, “Sayın Baş 
bakan Türki ye'nin 
verdiği kararları bir 
kez daha or da 
açık seçik biçimde 
ifade etmek için 
gitmiştir” dedi. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül 
Azerbaycan'a yapa 
cağı resmi ziyaret 
öncesinde Esenbo 
ğa Havaalam'nda 
düzenlediği basın 
toplantısında 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
ABD Başkanı Geor 
ge Bush'la görüşme
si öncesinde Türki 
ye'nin izleyeceği 
yolun belirlenmiş 
olduğunu belirten 
Gül, “Sayın Başba 
kan Türkiye'nin 
verdiği kararları bir 
kez daha orda açık 
seçik biçimde İfade 
etmek için gitmiştir” 
dedi. Gül, terörle 
mücadele konusun
da ABD'nin askeri

işbirliğinin ötesinde, 
Irak'ın resmi işgal
cisi olmasından do 
layı sorumluluğu bu 
lunduğunu kaydede 
rek şöyle konuştu: 
"Orda bir gerçek var 
ki Irak'ın resmi işgal 
gücü ABD'dir.
Dolayısıyla onlarla 
da terörle mücade
lenin işbirliği ötesin 
de ABD'nin sorum
luluğu vardır. Çünkü 
Irak'ın başka bölge 
sinde istikrarı bozu 
yor diye terör örgüt
leriyle mücadele 
ederken Irak'ın 
kuzeyindeki terör 
örgütüyle mücadele 
etmemek mümkün 
değildir. Kaldı ki bu 
onların sorumlu
luğudur.” 
Türkiye'nin hedefi 
nin sadece terörle 
mücadele olduğunu 
Türkiye'nin hedefi 
bellidir. Irak'ın 

toprak bütünlüğüne 
siyasi birliğine ırakın 
istikrarına bu bölge 
de en çok önem 
veren ülke Türki 
ye'dir. Ama Irak'ın 
istikrarını sadece 
Bağdat'taki veya 
başka bölgedeki 
terör örgütleri boz
muyor Irak'ın 
kuzeyindeki terör 
örgütü de Irak'ın 
istikrarını bozuyor. 
Bu aynı zamanda 
Türkiye'de de 
gördüğünüz gibi 
terörist faaliyetlerde 
bulunuyor ırak'ı 
yurt edinmiş 
vaziyette.
Türkiye'nin hedefi 
terör örgütünü 
bitirmektir gayet 
açıktır Bu fconuchl 
da ABD'nin işbirliği 
yapma sorumluluğu 
vardır. Bu da gayet 
açık şekilde 
görüşülmüştür.”

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK...

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
MASA SUMENİ - KARTON FANTAZİ ÇANTA - ÇANTALAR - OTO KOKUSU - 
ANAHTARLIK - KÜLLÜK - KALEMLİK - TABAK ALTLIĞI - SAAT ÇEŞİTLERİ

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

—T,»

Körfez Ofset matbaaciuk-yayincilik-reklamcilik
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GENLİK Tel: 513 Sî 83 Fax: 513 35 95
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Beyaz Saray sınırlı operasyonlara karşı çıkmadı
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Beyaz Saray'daki 
görüşmelerini değer
lendiren büyük batılı 
gazeteler, ABD 
Başkanı George W. 
Bush'un verdiği 
sözlerin, Türkiye'nin 
büyük çaptaki 
operasyonu önlemeyi 
amaçladığı 
görüşünde birleşti. 
New York Times 
gazetesi de, “Sayın 
Bush'un taahhütleri, 
yönetimin bir Türk 
saldırısını bertaraf 
etme çabalarının 
aciliyetine vurgu 
yaptı" diye yazdı. 
The New York Times, 
Başkan Bush'un 
istihbarat konusunda 
Türkiye'ye yardım 
etmeye söz verdiğini 
belirtirken Bush'un 
PKK'yı için 
“Türkiye'nin, özgür 
Irak ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin 
düşmanı” nitelendir 
diğine dikkat çekti. 
Gazete, “Sayın 
Bush'un taahhütleri, 
yönetimin, Türk parla
mentosunun onay 
vördiği bir Türk saldı 
rısını bertaraf etme 
çabalarının aciliyetine 
vurgu yaptı” 
yorumunu yaptı. 
“BEYAZ SARAYI 
SINIRLI

OPERASYONLARA 
KARSI ÇIKMADI” 
Bush Yönetiminin 
şimdiye kadar “Erme 
ni soykırımı" tasarısı
na güçlü bir biçimde 
karşı çıktığını ve Iraklı 
liderlerine, “Kürt asi
lerine" karşı harekete 
geçmeleri için baskı 
yaptığını kaydeden 
NYT, "Beyaz Saray 
aynı zamanda Ameri 
kan yetkililerinin 
sınırlı baskınlar ola 
rak adlandırdıkları 
eylemlere kamuoyu 
önünde karşı çık
madı" da diye yazdı. 
Ingiliz the Times 
gazetesi de, Washing 
ıön kâynâkii haberin 
de Başkan Bush'un 
Erdoğan'a PKK'lıları 
kovalamak için “yeni 
yardımlar" taahhüt 
ettiğini belirtti.

Gazete, bu sözlerin, 
"Türk işgali”ni önle
meye yönelik olarak 
VVashington'daki 
"kritik" görüşmeler 
sırasında verildiğini 
kaydetti.
Başkan Bush'un, 
Erdoğan'dan "Kuzey 
Irak'a asker gönder
memesini istediği”ni 
kaydeden gazete, 
“Sayın Bush, ABD'nin 
askeri eylemlerine 
ilişkin herhangi bir 
planından söz etme 
miş ise de, Beyaz 
Saray sözcüsünün 
görüşme öncesi 
Bush'un Erdoğan'dan 
Kuzey Irak'taki duru
mun Amerikan ve 
Iraklı güçlerine bırak
masını isteyeceğini 
söylediğine işaret 
etti.
“GÖRÜŞMEDEN

SONRA ERDOĞAN 
ASKERİP^ 
OPERASYONU 
DIŞLAMADI” 
Beyaz Saray'daki 
toplantı ardından 
Erdoğan'ın askeri 
operasyonu dışla
madığına dikkat 
çeken gazete, 
“Türk yetkilileri, 
görüşmeyi askeri 
operasyonu önlemek 
için son şans olarak 
nitelendirmişlerdi" 
diye yazdı.
The Times “Geçen 
aya kadar Irak- 
Türkiye sınırı, kayda 
değer bir ABD dış 
politika sorunu olarak 
değeriehdirmiyöfdü" 
dedikten sonra artık 
sınırdaki durum 
değiştiğini belirtti.
“TÜRKİYE'NİN 
BÜYÜK ÇAPTAKİ

OPERASYON 
TEHDİDİ 
AZALDI GİBİ” 
Bush'un Türkiye'nin 
olası operasyonu 
bertaraf etmek için 
PKK'yı durdurmaya 
söz verdiğini öne 
süren The Indepen- 
dent ise, “Başbakan 
Bush, VVashington'un 
PKK'yı durdurmak 
için elinden geleni 
yapacağı sözünü 
verirken Türkiye'nin 
Kuzey Irak'taki büyük 
çaptaki bir askeri 
operasyon tehdidi 
azaldı gibi" yoru
munu yaptı. 
The Independent, 
Mâshinğtön toplan
tısının, çok yoğun 
diplomatik girişim
lerin yapıldığı hafta
ların ardından 
gerçekleştiğine 

dikkat çekerken 
görüşmelerin 
8 Türk askerinin, 
VVashington'un büyük 
ölçüde “aracılık” yap
tığı bir çabanın sonu
cunda serbest bırakıl
masının ardından 
gerçekleştiğini yazdı. 
Bush Yönetiminin 
masaya daha geniş 
istihbarat paylaşımı 
teşvikini koyduğunu 
belirten gazete, ABD 
Dışişleri Bakanı 
Condoleezza Rice'nin 
hafta sonunda 
Türkiye'deki tepkileri 
yatıştırmak için yap
tığı çabaların pek 
sonuç vermediği 
görüşünü de dile 
getirdi.
“BUSH'UN 
ÖNERİLERİ 
ERDOĞAN 
ÜZERİNDEKİ 
BASKILARI 
AZALTAMAYABİLİR” 
Ekonomi gazetesi 
Financial Times de, 
Bush'un sınır ötesi 
operasyonun önün
den geçmek için daha 
geniş bir istihbarat 
paylaşımı ve bir 
askeri irtibat sistemi
ni önerdiğini ancak 
bunun Erdoğan 
üzerindeki baskıları 
azaltmak için yeterli 
olmayabileceğini 
kaydetti.

Toptan; “Bu toprakları 
hangi bedellerle aldıysak 

o bedellerle veririz”

Sınırın sıfır noktasında
askeri hareketlilik sürüyor

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 
Koksal Toptan, 
Türkiye'yi rahatsız 
etmek isteyen güç
lerin asla emellerine 
ulaşamayacaklarını 
belirterek, 
"Biz bu toprakları 
hangi bedellerle 
aldıysak o bedellerle 
veririz, varsa 
gücü yeten gelsin 
alsın" dedi.
Koksal Toptan, 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye üzerinde 
oynanmak istenen 
oyunlara sert 
dille karşılık verdi. 
Toptan, "Başımız 
ağrıyabilir, rahatsız 
olabiliriz ama 
buradaki tek 
devlet, tek millet 
ilkelerinden 
kesinlikle ödün 
vermeyiz" dedi. 
"Bizim Anadolumuz

bizim insanımıza 
yeter ama bizim 
topraklarımızda 
gözü olanın hesabını 
da bozarız." 
diyen Meclis 
Başkanı Toptan 
şöyle konuştu: 
"Çünkü biz bu devleti 
kurarken doğulusuy
la batılısıyla kuzeyli 
siyle güneylisiyle kan 
vererek, can vererek 

bu toprakların 
sahibi olduk. 
Kimsenin lütfuyla 
bu topraklarda 
oturmuyoruz. 
Kimsenin izniyle 
de oturmuyoruz, 
çünkü bu toprakları 
biz kimsenin 
izniyle almadık, 
kimsenin mer 
hameti sonucunda 
almadık."

Hakkari'nin sınır 
noktalarındaki askeri 
hareketlilik sürerken, 
bölgede kuş uçurt
mayan güvenlik 
güçleri mayın tara
masına aralıksız 
devam ediyor. 
Sınıra yakın her yer 
de asker görmenin 
mümkün olduğu böl
genin Irak sınırındaki 
sıfır noktasına sevkı 
yat devam ederken; 
Dağlıca, Ikiyaka, 
Alan ve Derecik 
bölgelerinde 
operasyonlar aralık
sız sürüyor. Dün 
sabah saatlerinde

korucuların da 
katılımıyla özellikle

yollarda sıkı mayın 
taraması yapılıyor.
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Hini II HÜKÜMSÜZDÜR. MUSTAFA SERKAN GENÇOĞLU

KAYIP Gemlik Gümrük Müdürlüğü Brissa firmasına ait 
25.10.2007 günlü 0479639 sayılı gümrük vezne 

alındısı zayi olmuştur. Hükümsüzdür
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Tülay KORKMAZ 
İsviçre

Erdal İnönü...
TV den Sayın Erdal İnönü'nün ölüm haberini duydum. 

Ülkesinden çok uzaklarda yaşayan biri olarak çok üzüldüm. 
Türkiye'de yaşasaydım cenaze törenine mutlaka katılırdım.

Bir haber kanalında O nun adına hazırlanan programı izle 
dim. Devlet adamlarıyla, O nu tanıyan saygın kişilerle anıları 
soruldu. Herkesin söylediği şeyler Sayın İnönü'nün müte- 
vazılıği, iyi kalpliliği, yumuşak huylu olduğu, iyi bir bilim 
adamı ve devlet adamı olduğu şeklindeydi.

Bunların doğruluğundan kimsenin kuşkusu yoktur.
Binlerce insanın kendi inisiyatifleriyle Pembe Köşke akın 

akın gitmesi bunun göstergesidir.
Sayın İnönü'nün ailesi ve yakınları başta olmak üzere onu 

seven herkesin başı sağolsun.
Toprağı bol mekanı cennet olsun.
Sayın İnönü'nün anlatılanlar sırasında dikkatimi çeken bir 

özelliği de yolculuk yaptığı zaman trafiğin aksamasını kesin
likle istemediğiydi..

Çok güzel ve soylu bir davranış kuşkusuz. Keşke herkes 
ülkesinin refahını böyle düşünse daha kolay ve güzel olacak 
ülkemizde yaşamak.

İnönü ile ilgili anlatılanlar bana burada İsviçre'de tanık 
olduğum bir olayı hatırlattı.

Bunu sizlerle paylaşmak istedim.
Benim yaşadığım şehir de eskisi yeterli gelmediği için 

yıkılıp daha büyük ve modern bir buz sporu salonu yapıldı. 
Bu binanın açılışına da İmar ve İskan Bakanı Elisabeth Beery 
davet edildi. Bunları yakından bilmemin sebebi, kızım da buz 
pateni ve dansı yapıyor dolayısıyla da klüp üyesi. Klüp; çalış
malarını düzenli bir şekilde çıkardığı gazeteyle de düzenli 
olarak bildirir.

Bayan bakan açılışa gelip konuşma yapacaktı..
Herkes aldığı görevi yerine en iyi şekilde getirmek için 

çalışıyor. Herşey yolunda, Kimsede ne bir telaş ne de bir kar
gaşa var ortalıkta. Açılışın yapılmasına biraz kala bakan 
bisikletiyle geldi. Yanında, önünde, arkasında ne bir kişi ne de 
bir araç var. Bisikletini bir köşeye koyup kilitledikten sonra 
klüp yöneticilerinin yanına geldi, herkese selam dedi ve 
oradakilerin elini tek tek sıktı. Hiç kimsede olağan dışı bir 
davranış yok. Bakan da benim gibi bir bayan işte. Sırası 
gelince konuşmasını yaptı. Açılışa gelenler için hazırlanmış 
tahta kanepede oturdu. Sıra yemeğe geldi. Yemekler servise 
hazır olduğunda .sıraya girdi,yemeğini alıp daha önce otur
duğu yere gitti. Yanındaki sıra boştu. Yanına yaklaşıp "iyi 
akşamlar, afiyet olsun" dedikten sonra yanındaki yerin boş 
olup olmadığını sordum. "Boş" dedi. Yanına oturdum. Ben de 
yemeğimi sıraya girip almıştım. Hem yemek yiyip hem de soh
bet etmekti yanına oturmaktaki amacım bir vatandaş, bir 
yabancı olarak.

Aramızda geçen diyaloğu anlatıyorum sizlere: 
"Arabanız var mı?" diye sordum . 
"Evet var ama çok zorunlu olmadıkça kullanmam" dedi. 
"Korumalarınız nerede ?" dedim.
"Ne koruması" diye biraz kızgın cevap verdi.
"Siz bakansınız bakanların korumalarının olması gerekmez 

mi?" diye sordum.
"Niye kimden ve niçin koruyacaklar beni" dedi. 
"Buradaki insanlardan" dedim.
Bakanın verdiği cevap aradan 5 yıl geçmesine rağmen aklı

ma geldikçe beni hala düşündürür,
"Ben halkımın iyiliği için çalışıyorum onlara bir kötülük 

yapmıyorum ki, onlardan korunayım. "

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

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Marketten 6 bin YTL’lik sigara çaldılar
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde bir markete 
giren kimliği belirsiz 
hırsızlar, 6 bin YTL 
değerinde sigara 
çaldılar.
Edinilen bilgiye göre, 
Çayır Mahahallesi

Garaj Caddesi 
üzerindeki Mehmet 
Raif Akşit'e (60) ait iş 
yerine kapı camını 
kırıp giren kimliği 
belirsiz hırsızlar, 6 
bin YTL değerinde 
sigara ile 150 YTL

bozuk para çalarak 
kayıplara karıştı. 
İş yeri sahibinin 
başvurusu üzerine 
soruşturma başlatan 
polis kimliği belirsiz 
hırsızların peşine 
düştü.

Su borusundan 5. kata çıkıp soydular
Bursa'da kimliği 
belirsiz hırsızlar, su 
borusundan tırmanıp 
çocuk odasına 
girdikleri evi soydu. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Nilüfer 
ilçesine bağlı 
Esentepe Mahallesi 
Bilinen Sokak 
Uygur Kent 
Sitesi'ndeki Mahir

Akultum'a (34) 
ait 5. kattaki 
daireye, apartmanın 
yanındaki su 
borusundan 
tırmanan kimliği 
belirsiz hırsızlar, 
çocuk odasının 
camından 
içeriye girdi. 
1 adet diz üstü 
bilgisayar, 2 adet

fotoğraf makinesi, 
2 adet altın yüzük, 
1 adet kol saati ve 
400 YTL parayı 
alan hırsızlar 
kayıplara karıştı. 
Ev sahibinin müra
caatı üzerine soruş
turma başlatan 
polis, kimliği belirsiz 
hırsızların peşine 
düştü.

Villayı soyup soğana çevirdiler
Bursa'da kimliği belir 
siz hırsızlar, sahibi 
yurt dışında bulunan 
villayı soyup soğana 
çevirdi.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Nilüfer ilçe

sine bağlı Barış 
Mahallesi Pamuk So 
kak'ta bulunan Tur 
gay Ekinci'ye ait vil
lanın çelik kapısını 
zorlayıp açan hırsız 
lar, 3 adet televizyon,

1 adet pırlanta set,
1 adet altın set,
5 adet pırlanta yüzük,
9 adet altın bilezik,
1 adet pırlanta 
bilekliği alarak 
kayıplara karıştı.

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 KİRALIMIZ 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 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde) Yeni Devlet Hastanesi Altı

I 
i

I

i
I

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik i
K.K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire |

İSBANKASI KONUT KREDİLERİNE i 
ARACILIK YAPILIR. İl

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

I4

/Mac/de &ZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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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

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMİİK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel s 513 33 21)

Filmin Adı Seanslar
SHERK 3 12.00 ■ 14.15 ■ 18.00 ■ 20.00
JANJAN 16.15-18.15
BANA ŞANS DİLE 12.00- 14.00 - 16.15 - 20.15

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

1BBİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZME1İMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU 

0 538 588 3714

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BİZİM ELLER
MARMARA'NIN İNCİSİ

KAPIDAĞ YARIMADASI
Hazırlayan :

Ersoy SOYDAN

Bu hafta Marma 
ra'nın en güzel köşe 
lerinden birine, Kapı 
dağ Yarımadasına 
gidiyoruz. Bir çok 
uygarlığa ev sahipliği 
yapmış antik kentler, 
el değmemiş plajlar, 
yemyeşil ormanlar, 
otantik köyler ve tapı
naklarla dolu yarıma
da da keşfedilecek o 
kadar çok yer var ki...
Yolculuğumuzun ilk 

durağı Kyzikos antik 
kenti: Kyzikos'un 
kalıntıları kuzeyde 
Hamamlı ve Belkıs 
köylerine, batıda 
Düzler köyüne, doğu
da Aşağı Yapıcı köyü 
ne, güneyde de 
Marmara Denizine 
kadar uzanır. 
Bandırma-Erdek yolu 
üzerindeki Düzler 
köyünün girişinde 
bulunan Kyzikos 
tabelasından 50 metre 
yüründüğünde Hadri 
anüs Tapınağına 
ulaşılır. Yapımı uzun 
yıllar süren tapınak 
İmparator Hadria 
nus'un yardımıyla 
tamamlandığı için ona 
adanmıştır. 120-180 
metre boyutlarındaki 
görkemli tapınaktan 
günümüze zemin 
katındaki bazı galeri
leri ulaşmıştır. Mermer 
tapınak geçtiğimiz 
yüzyıla kadar kireç 
ocağı olarak kullanıl 
mış, kireç yapamadık
larımız ise orada 
duruyor (!) Belkıs ve 
Hamamlı köyleri 
arasındaki vadide de 
Anadolu'da inşa 
edilmiş en sağlam 
amfitiyatrolardan biri 
yer alır. Kentin surları, 
tiyatro, hamam ve 
nekropol çalılar ve 
ağaçlar arasında göre
bileceğiniz diğer 
kalıntılar...
Kyzikos'un adı ilk 

olarak mitolojideki 
Argonot Efsanesinde 
geçer. Strabon, Dolion 
lar adı verilen halkın 
yaşadığı Arktonnes 
sos Adasının (Ayı 
Adası) ana karaya iki 
köprüyle bağlı 
olduğunu anlatır. 
Ayılar Dağının etekler
ine kurulan Kyzi 
kos'un da ki limanının

bulunduğunu belirtir. 
Antik dönemde 
Kyzikos'un adıyla da 
anılan yarımadaya MÖ 
756 yılında yerleşen 
Miletli koloniciler 
yöreyi Helenleştirmiş. 
Heredot, Perslerin 
egemenliğini tanıyan 
Kyzikosluların MÖ 494 
yılında Miletlilerin baş 
tattığı ayaklanmaya 
katılmayarak ceza
landırılmaktan kurtul
duğunu anlatır. 
Helenistik dönemde 
önemli bir ticaret, 
bilim ve sanat merkezi 
durumuna gelen 
Kyzikos'ta özellikle 
heykel sanatı doruğa 
ulaşmış; bunun en gü 
zeı* örneklen' ı'se İstan
bul Arkeoloji Müzesin 
de sergileniyor. MS 
297 yılında Hellespon 
tos Eyaletinin merkezi 
yapılan Kyzikos, 
İstanbul'un başkent 
olmasıyla birlikte ca 
zibesini yitirir. Arap 
işgalinde hasar gören 
ve 1063 depreminden 
sonra terk edilen 
kentin halkının Er- 
dek'e göçtüğü kabul 
edilir.
Kyzikos'u gezdikten 

sonra Kirazlı Manastı 
rina doğru yol almaya 
başlıyoruz. Bunun için 
Düzler'de Belkıs 
köyünün yolunu sor
mak gerekli, çünkü bir 
tabela yok. Belkıs 
köyünün içinden 
geçen asfalt yol 
Yukarı Yapıcı köyüne 
ulaşılıyor. Belkıs'ın 
karşısındaki yamaçta 
da Hamamlı köyü var. 
Her üç köyde sahilde 
olmadıkları için otan

tik mimarı dokusunu 
korumayı başarmış.
Yukarı Yapıcı'ya 

girmeden Kirazlı 
Manastırının yolu 
ayrılıyor. Eğer yola 
konmuş tabelaları 
kaçırmazsanız 
manastıra ulaşa
bilirsiniz, yoksa işiniz 
zor, ormanda kay
bolursunuz!

Kestane ve çam 
ormanları arasından 
geçen 10 km.'lik 
toprak yol manastırın 
bulunduğu düzlüğe 
kadar gidiyor.
DAĞLARIN 
ARASINDAKİ 
TAPINAK
Strabon, Kyzikos'un 

ardındaki üındymon 
Dağında ana tanrıçaya 
adanmış bir tapınağın 
bulunduğunu anlatır. 
Ortodoks geleneğine 
göre de manastır eski 
bir tapınağın yerinde 
kurulmuştur.
Anadolu'da eski tapı
nakların ve kutsal 
alanların başka din
lerce de sahiplenilme- 
si sıkça görülür; 
örneğin burada ana 
tanrıça'ya adanmış bu 
tapınağın 
Hıristiyanlarca 
Tanrının Anası olarak 
kabul edilen Meryem 
Ana'ya adanmış 
olması çok anlamlıdır.
Eskiden yöredeki 

Rumların dini merkezi 
olan manastır Havari 
Lukas'ın eseri olduğu
na ve mucizeler yarat
tığına inanılan Pana 
gia Faneromeni 
(Faneromeni 
Meryem'i) ikonasın
dan medet uman bin
lerce kişi tarafından 
ziyaret ediliyordu. 
Şimdiyse bu ünlü 
ikona İstanbul'da 
Fener Rum Patrikli 
ğinin Katedralinde 
sergilenmektedir.

1922 yılında terk 
edilen manastır 
ağaçların arasında 
kaybolmuştur. İyice 
yaklaşmadan kendini 
göstermez. Aslında 
görülecek pek bir 
şeyde kalmamıştır. 
Yaklaşık bir saat 
süren yoldan sonra 
karşılaşılan manzara 
hayal kırıklığıdır.

1895 yılından inşa 

edilmiş 99 odalı 
görkemli binasından 
geriye yüksek duvar
larla, büyük oranda 
yıkılmış bir kilisenin 
kalıntısı ulaşmıştır.
Orman yolundan 

kuzeye doğru devam 
edildiğinde Ballıpınar 
(Kocaburgaz) köyüne 
varılır. Bu yol son 
derece büyüleyicidir; 
çünkü büyük bir 
kuraklığın yaşandığı 
2007 yılının Eylül ayın
da bile her taraftan su 
fışkırıyordu.

Eski bir Rum köyü 
olan Ballıpınar yarı
madanın kuzey kıyısın 
da verimli bir ovanın 
ortasına kurulmuş. 
Ulaşımı zor olduğu 
için henüz bozul
mamış; ne bir turistik 
tesis var, ne de bir 
site. Köyün dar sokak
ları ve iç içe inşa 
edilmiş ahşap evleri 
dikkat çekici. Evlerin 
arasında Meryem 
Ana'ya adında bir 
Rum Kilisesi de 
bulunuyor.
Köylülerin ana dili 

Pomakça, sokaklarda 
hep bu dil işitiliyor. 
Zaten yarımadadaki 
köylerin bir ikisi dışın
da hepsi göçmen 
köyü. Köy halkı son 
derece cana vakın ve 
misafirperver insanlar. 
Balhpınar'ın kırmızı 
soğanı ünlü, hatta 
Türkiye'nin en iyi kır
mızı soğanının yarım 
ada burada yetişti 
rildiği söyleniyor.
Balhpınar'dan asfalt 

yolla doğuya doğru 
gidildiğinde Çayağzı 
ve Karşıyaka beldele 
rine ulaşılıyor.
Batıya doğru devam 

eden toprak yol ise 
Ormanlı köyüne 
ulaşıyor. Yarımadanın 
en güzel ve el 
değmemiş bakir 
koyları bu virajlı ve 
tehlikeli yolda 
karşınıza çıkıyor. 
İstanbul'un burnunun 
dibinde şaşırtıcı bir 
bakirlik, doğrusu ne 
zaman site kondura
caklar diye merak 
ediyor insan.
Ormanlı (Katatopo) 

yarımadanın birbaşka 
ücra köyü. Eski bir 
Rum köyü olan

Ormanlı'da da küçük 
bir kilise kalıntısı 
bulunuyor.
Ballıpınar'a göre biraz 
daha gelişmiş, birkaç 
pansiyonu ve marketi 
var. Yarımadanın 
kuzeyi doğa yürüyüş
leri için birebir.
Köyün yakınlarındaki 

şelale de çok etkileyi
ci. Burada konaklayıp 
ıssız koylara, 
şelalelere gidilebilir. 
Ormanlı'nın içinden 
başlayan asfalt yol 9 
km. sonra Turanlar 
köyüne ulaşıyor. 
Turanlar köyünde 
yazlık siteler ve pan
siyonlar olmasına rağ
men henüz çirkin bir 
yapılaşma yok.
Turanlar'dan sonra 

yo! tekrar yarımadanın 
içine yöneliyor. Aslın 
da sahilden devam 
edip Ilhan köyüne 
kadar gitmekte 
olanaklı. Sık orman
ların arasında geçen 
virajlı yol Ocaklar 
Beldesine ulaştığında 
uygarlığa geri 
döndüğünüzü anlıyor
sunuz. Yüksek bina 
lar, her tarafı sarmış 
tatil siteleri size bunu 
hatırlatmaya yetiyor.
Uçsuz bucaksız kum

sallarıyla yerli tatilci
lerin gözdesi olan 
Erdek, turizm sezo
nunun kısa oluşu 
nedeniyle turistik 
tesisten çok, yazlıklar
la dolu. Otel ve pan
siyonlar plajların 
bulunduğu Çuğra ve 
Kumyalı semtlerinde 
toplanmış.
Antik dönemde 

Artake Erdek'in karşı 
sındaki Zeytinliada'nın 
(Kera) adıymış. 
Luvice'de Artake kay
nak yeri anlamına 
gelir, ada da bulunan 
bir ılıca da bu tezi 

destekler. Artake'de 
Kyzikos gibi Miletli 
göçmenlerce ele 
geçirilip, 
Helenleştirilmiş.

MÖ 494 yılında 
Miletlilerin Perslere 
karşı başlattığı ayak- 
lanmava katıldıkları 
için Fenike donan- 
masınca yakılıp, 
yıkılmış.

Daha sonra kent 
anakara da yeniden 
kurulmuş, ancak bu 
kez Kyzikos'un göl
gesinde kalarak öne
mini kaybetmiş. 
Kyzikos'un H.yy'da 
terk edilmesinden 
sonra tekrar yıldızı 
parlayan ve yarım 
adanın en büyük yer
leşimi durumuna 
gelen Erdek 1339 
yılında Osmanlılarca 
fethedilmiş.

NASIL GİDİLİR?
Kapıdağ 

Yarımadasını gezmek 
için önce Bandırma'ya 
gitmek gerekir.
İstanbul Yenikapı'dan 

kalkan feribotlarla iki 
saatte Bandırma'ya 
ulaşılır. Bandırma, 
karadan Bursa'ya da 
Balıkesir'e de 110 km 
uzaklıktadır.
Bandırma Erdek 

arası ise 18 km'dir. 
Bandırma otogarından 
Erdek'e özel halk oto
büsleri çalışmaktadır.
Erdek'ten Ocaklar 

Beldesiyle Ormanlı ve 
Turanlar köylerine 
düzenli minibüs sefer
leri yapılıyor. 
Ballıpınar, Çayağzı, 
Karşıyaka gibi yarım 
adanın doğusunda 
kalan köylere de 
Bandırma'dan mini 
büs seferleri vardır. 
Erdek ve çevresinde 
her keseye uygun 
konaklama tesisleri de 
bulunmaktadır.
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Hızlı kent hayatı kalp krizini tetikliyor
Mersin Üniversitesi 
(MEÜ) Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Cin, son 5 yıl 
içerisinde kalp krizi 
vakalarında ciddi bir 
artış olduğuna dikkat 
çekerek, kırsal alan
lara göre hızlı kent 
yaşamının kalp krizini 
daha çok tetiklediğini 
söyledi.
Prof. Dr. Cin, yaptığı 
açıklamada, kalp kri 
zini tetikleyen neden
lerden, kalp krizi çe 
şiflerine göre birçok 
konuda değerlendir 
melerde bulunarak, 
vatandaşlara uyarılar- 

। da bu'.ndu. Türk 
Katdiyoloji Derne 
ği'nin verilerine göre 
2005 yılında yapılan 
taramaya göre 
Türkiye'de 1.5 milyon 
civarında kalp has
tasının bulunduğunu 
belirten Cin, bu 
hastalardan her yıl 
yaklaşık 100-150 
bininin hayatını kay
bettiğini ve yine her 
yıl bu rakama 100- 
150 bin kalp has
tasının eklendiğini 
vurguladı.
2005 yılı ile 2000 yılı 

verileri karşılaştırıldı 
ğında 5 senede kalp 
hastalarında yaklaşık 
500 bin kişilik bir 
artış olduğuna işaret 
eden Cin, "Mersin'i 
baz olarak aldığımız

da da çok ciddi artış 
olduğunu görebili 
yoruz. 2006 yılının 
ağustos ayında MEÜ 
Tıp Fakültesi acil 
servisine 1 ayda kalp 
krizi ile başvuran 70 
hasta var, bunun 15'i 
hayatını kaybetmiş. 
2007 yılının ağustos 
ayında ise 110 kalp 
hastası başvurmuş 
ve 22'si hayatını acil 
serviste kaybetmiş. 
Hastaneye yatıp da 
daha sonra yaşamını 
yitiren hastaları da 
sayarsak, ölüm oran
larında daha çok artış 
olduğunu görebiliriz" 

aeai.
Son 5 yıl içerisinde, 
yaz aylarında da kış 
aylarında kalp kriz
lerinde bir artış trendi 
görüldüğünü dile 
getiren Cin, kalp 
krizinin en önemli 

nedenlerini ise şöyle 
sıraladı: "Bunların 
başında bir türlü 
düzeltemediğimiz ve 
günden güne bozulan 
yaşam biçimi geliyor. 
Kırsal kesimlerde 
hastalık daha az görü 
lürken, hızlı kent ya 
şamının olduğu yerde 
kalp krizi oranı da 
artıyor. Kalp krizleri 
yoğun olarak büyük 
kentlerde görülüyor. 
İçtiğiniz sudan, yedi 
ğiniz yemekten, yaşa 
dığınız iş stresinden, 
hayat mücadelesine 
ve tüketilen sigaraya 
kadar birçok çevresel 

faktör bir araya geldi 
ğinde süratle insan 
sağlığını bozuyor ve 
kalp krizini tetikliyor." 
Prof. Dr. Gökhan Cin, 
kalp krizinin 3 günde 
gelişen bir olay 
olmadığını, ortalama 

bir kalp krizinin geliş 
meşinin 30-35 yılı 
bulduğunu anlatarak, 
bunun da gençlik 
döneminden orta yaş 
dönemine kadar nasıl 
yaşanıldığı ile 
bağlantılı olduğunu 
kaydetti. Stresin her 
türlüsünün kalp krizi 
ne davetiye çıkardığı
na vurgu yapan Cin, 
"Fiziksel veya duy
gusal stres damarları 
tıkıyor ve kalp hasta 
lığı oranını artırıyor. 
Yüksek tansiyon ve 
şeker hastalığının 
yanı sıra aşırı 
kilolar da kalp 
krizi riskini artırıyor. 
Özellikle iş 
hayatı ve büro 
yaşamı ile hareketsiz
lik, otomobille seya
hat, gittikçe kalbin 
yağ bağlamasına 
sebebiyet veriyor ve 
bazı şeylerin önüne 
geçilmiyor" dedi. 
Çocuklarda, gençler 
de ve sporcularda 
görülen kalp kriz
lerinin ise, orta yaş 
ve üzeri insanların 
geçirdiği krizlerden 
farklı olduğunun . 
altını çizen Cin, kalp 
krizinin, kalbin 
damarlarının tıkan
masıyla ortaya çık
tığını, ancak bu duru
mun, sporcularda ve 
çocuklarda aynı 
nedenden oluş
madığını söyledi.

Anne sütü 
çocuklarda 

IQ seviyesini 
arttırıyor

İngiltere ve Yeni 
Zelanda'da yapılan 
bir araştırmada, 
anne sütünün bazı 
çocuklarda zeka 
seviyesinin 
(Intelligence 
Quotient-IQ) gelişimi 
üzerinde olumlu bir . 
etkisi bulunduğu 
belirlendi.
Anne sütü ile besle
nen çocukların 
FADS2 adı verilen bir 
genin özel değişkesi 
sayesinde zeka 
düzeylerinin gelişim 
seviyesinde artış 
olduğu ortaya 
çıkarken, araştırma
da, zeka seviyesinin 
yüksek olmasında 
anne sütünün tek 
başına etken 
olmadığı, aile, sosyal 
çevre gibi çevresel 
etkenler ile genetik
TaKtorlerın de rol 
oynadığı tespit 
edildi.
İngiltere ve Yeni 
Zelanda'da 3 bin 
bebek üzerinde 
inceleme yapan 

| araştırmacılar,

FADS2 geninin özel 
değişkesine sahip 
çocukların IQ 
seviyesinin diğer 
çocuklardan 6,8 
puan yüksek 
olduğunu buldular. 
Bu farkın, çocuğun 
sosyo-ekonomik 
durumu, annenin 
IQ'su, bebeğin 
doğum ağırlığı veya 
hamilelikte annenin 
yaşı gibi etkenlerle 
değişkenlik göster
diği belirlendi. 
FADS2 genini 
incelediklerini, 
doğumdan sonraki * 
ilk aylarda beyinde 
toplanan, 
poliansatüre 
(çoklu doymamış) 
yağ asitlerini^ 
besleyici yağ asit
lerinden dönüştüren 
bir enzimin anne 
sütünde bulun
duğunu belirten 
araştırmacılar, bu 
enzimin zeka 
seviyesinin gelişimi 
üzerinde bir etkisi 
olabileceğini 
düşünüyorlar

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 5Î318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.Savöı 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
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
7 Kasım 2007 Çarşamba

KAHRAMAN ECZANESİ 
D.SUBAŞIMH. ŞEHİT CEMAL SK 

N0:19 TEL: 5131913 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2898

FİYATI : $.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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Büvükşehir’den
ücretsiz sinema kursu

A DİKKAT H/Ş

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 7-13 Aralık 
tarihleri arasında 
düzenlenecek olan 
‘II. Uluslararası 
İpekyolu Film 
Festivali’ ne katılan 
sinemaseverler, 
festival bünyesinde 
gerçekleştirilecek 
ücretsiz sinema 
kurslarından 
yararlanarak usta 
sanatçılardan 
ders alabilecekler. 
Sinemaseverlerin 
sinema sanatına 
ilişkin temel 
bilgilerle donatıl
masını amaçlayan 
kursların derslerini, 
alanlarında yetkin 
profesyonel 
isimler verecek. 
Usta yönetmen 
Ali Özgentürk’ün 
‘yönetmenlik’ dersi 
vereceği kurslarda 
‘oyunculuk’ dersleri
ni usta oyuncular

Aykut Oray, Halil 
Ergun ve Pelin Batu, 
‘film müziği’ dersini 
Alper Maral, ‘Türk 
Sinema Tarihi’ni 
sinema tarihçisi ve 
yazarı Burçak Evren 
verecek. En çok ilgi 
çeken konulardan 
oluşan ‘Film Analizi’ 
dersini sinema yaza 
rı Mehmet Açar’ın 
sunacağı sinema 
kurslarında, 
‘Senaryo Yazımı’ 
dersi ‘Beynelmilel’ 
filminin yönetmeni 
ve senaryo yazarı 
Sırrı Süreyya Önder 
ile ‘Hayallerim, 
Aşkım ve Sen’ 
adlı filmin senaristi, 
‘Anlat İstanbul’un 
yönetmeni Ümit 
Ünal tarafından 
verilecek. 
Kurslarda 
‘Kamera’ dersini 
‘Vizontele’nin 
görüntü yönetmeni 
Uğur İçbak,

‘Kurgu’ dersini ise 
‘Yazı Tura’ ve 
‘Eve Dönüş’ 
filmlerinin kurgu
cusu Ulaş Cihan 
Şimşek yönetecek. 
Her yaş grubundan 
sinemaseverin 
katılabileceği 
dersler, 
8 Aralık Cumartesi 
ila 13 Aralık 
Perşembe günleri 
arasında devam 
edecek. Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek 
ve günde 
4 saat sürecek 
olan derslere 
katılımın 
zorunlu olduğu 
ücretsiz sinema 
kursunu başarıyla 
tamamlayan 
kursiyerler, 
sertifikalarını
13 Aralık Perşembe 
günü yapılacak 
olan törenle 
alacaklar.

I SATENGIWM1ŞSANDALYEVEMASALAR
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ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 
ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
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EYLÜLAYI FATURASIAĞUSTOS AYI FATURASI

pgr.bat bfo 
S*T*Ç Hu 
Mariu/TIp
Çarpan 
Sm Fideki 
İlk Endeki

■(♦/•) O Tfltttlm 
Tralo Kaybı 
Tkkeiım
Birim Fly»1 
Titkehm Tutan

Acrir tuouırTîi 
60091360 50091360

22517.000
15657.00ü

15401.(0)
146S0.OOC

6060.003
0.12422

0.000
0.05903 0.Ü59K-

7 369.3E

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASÎTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASÎTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL) 

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.
BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ 
TESİSLERDE KAPASÎTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 
KAPASÎTİF 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 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR, 

BİLGİ İÇİN... 0226 81218 29 - 0226 812 23 66
■ ■ A A İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA

B ■ y ■ ■ ■ ■ 0226 812 18 29-0226 812 23 66
| | ir Jr ■■ I I www.umelsan.com.tr

E L ' “ ’ ’ ° M A " Ke ' info@umelsan.com.tr

GEMLİK'TEEŞİBENZERİOLHAYANSOOKİŞİLİKBALOSALONUffl

MUHTEŞEMBALOSALONWRINIARATMAYACAKNİTELİICEI(ALITE  

veHİZMETSTANDARTLARIİLEKARŞINIZDAYIZ.

ŞOK FİYAT! 
2.000.00 - YTL

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlidir.)

^W^rsîn~süren Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
«fe'kZeuMikiumSon.küd.Sö. TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0 532 546 45 75 ■ www.suren.com.tr

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
http://www.suren.com.tr


GÜLLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir 
Ha midiye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

FİLLİ BOYA h 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAA 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

G E M L İ K ’ İ N İ LK G ÜNLÜK SİYASİ GA Z E TE Sİ
8 Kasım 2007 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info^îgemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Gemlikspor’un 
tesis atağı 
sonuç verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hik - 
mei Şahin’den tesis konusunda yar
dım isteyen Gemiikspor yöneticileri 
nin isteği gerçekleşiyor. Sayfa 4’de

Gemlik Deniz Derin Deşarj Boru Hattı bağlantıları tamamlandı

Deşarj hattı denize bağlandı
Gemlik’in 

kanalizasyon atıklarını 
denizin derinliklerine 
bırakan boruların 
eskiyip parçalanması 
nedeniyle atıkların 
uygun yere boşaltıl- 
maması sorunu 
yeni yapılan boru 
hattı ile giderildi. 
Eski deşarj pom
paları da değiştirildi. 
Bundan böyle 
Karsak Deresi’ne 
pislik akıtılmayacak. 
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
CHP’de neler oluyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe 
örgütü görevden alınmış.

Durup dururken CHP’de neler oluyor?
CHP İlçe örgütü neden görevden alını 

yor,
Ankara’da kaynayan kazan dibe mi vur 

du?
Baykal muhallifleri harekete mi geçti?
Bunlara doğru yanıt verecek kimseyi 

bulamıyoruz.
Ama görülen o yukardakilerin kavgası 

aşağıları da karıştıyor.
Devamı sayfa 5'de

Öcalan'm 
avukatlarına

sert tepki

Imralı Adası’nda tutuklu bulunan bölücübaşı Abdul 
lah Öcalan ile görüşmek üzere geçişin sağlandığı 
Gemlik İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nın önü 
ne gelen Öcalan'ın 4 avukatı, bir grubun sert tep
kisi ile karşılaştı. Vatandaşlar, avukatların aracına 
taş atarak tepki gösterdi.Haberi sayfa 7’de

15 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında, Goodyear’dan iki adet 
kamyon lastiği alan herkese anında Philips CD 140 telsiz telefon

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

Tel : 0.224 513 11 75

Elektrik 
kabloları 
yer altına 
alınacak

İlçemizde bulunan 
9 direk tipi trafo ka
bin içine çevrilirken, 
İstiklal Caddesi, de 
niz kenarı, Kayıkha
ne, Çarşı Meydanı, 
Orhangazi Caddesi, 
Dere boyunun her 
iki tarafı ana halter 
ve ara sokaklar dahil 
elektrikler yer altına 
alınacak. Sayfa 2'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bett kabloları yer aha alınd
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Direk tipi trafonun 
kabin içine ve elekt 
rik halterlerinin yer 
altına alınması için 
gerekli çalışmanın 
Gemlik'te 2004 
yılından bu yana 
bir türlü yapılamamış 
olduğunu belirten 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in trafo
nun kabin içine alın
ması ve elektrik hal
terlerinin yer altına 
alınmasıyla ilgili yap
tığı çalışma ve gir
işimler sonuç verdi. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin elektrik 
halterlerinin yer altı
na alınması ve direk 
tipi trafonun kabin 
içine alınmasıyla ilgili 
projenin ilk ayağının 
8 Ekim 2007 tarihinde 
2 milyon 300 bin 
YTL'ye ihale edildiği
ni hatırlatarak, ■ 
ihaleyi alan müteah
hit firmanın çalış
malara Aralık ayı 
başında başlaya
cağını söyledi.
Projenin ilk ayağına 
göre ilçede bulunan 
9 direk tipi trafo

kabin içine çevrilir 
ken, İstiklal Caddesi, 
deniz kenarı, 
Kayıkhane, Çarşı 
Meydanı, Orhangazi 
Caddesi, Dere boyu
nun her iki tarafı ana 
halter ve ara sokaklar 
dahil elektrikler 
yer altına alınacak. 
Bir ay içinde yer 
teslimi yapılmasıyla 
birlikte çalışmaların

başlayacağına 
dikkat çeken AKP 
İlçe Başkanı Şahin, 
projenin yapılmasıyla 
birlikte esnaf ve 
mesken sahiplerinin 
voltaj düşüklüğü 
şikayetinin de 
ortadan kalkacağını 
hatırlatarak, "Esnaf 
ve mesken sahip
lerinden bu konuda 
sürekli şikayet

geliyordu. İnşallah 
çalışmalardan 
sonra bu şikayet 
de son bulacak. 
Projenin ilk ayağının 
çalışmaları tamam
landıktan sonra 
önümüzdeki yıllarda 
da Projenin ikinci 
ayağı yapılarak 
şirin ilçemiz güzel 
görünüme kavuşmuş 
olacak" dedi.

SMILIK - KİRALIKLÜK DAİRELER Vt 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

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
yf Otoparklı, VAsansörlü, 
'S Hazır Mutfak, 

Dış kapı çelik kapı, 
^Jç 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 21 Fax: 51317 94

Hem yapılıyor 
hem kazılıyor

Atatürk İlköğretim 
Okulu’nun giriş 
kapısının olduğu 
sokakta başlayan 
alt yapı çalışmaları 
öğrencilere zor 
anlar yaşatıyor. 
Okulun giriş 
kapısının karşısında 
bulunan Mehmet 
Çavuş çıkmazında 
bulunan evlerin 
kanalizasyon 
bağlantılarının 
bulunmaması 
nedeniyle başlatılan 
çalışmalarda 
sokak boydan 
boya kazılarak 
kalın borular

döşendi.
Çıkmaz sokakta 
bulunan evlerin mağ
duriyetinin önlen
mesi için yapılan 
çalışmalarda alt 
yapısı yapılmadan 
belediye tarafından 
dökülen asfaltta 
parçalanıyor.
Okul kapısının 
girişinde yapılan 
çalışmalar tamam
lanırken çevrede 
yapılan asfaît çalış- *1 
malarının işe alt 
yapılarının yapıl
mayan sokaklarda 
bulunması tepki 
çekiyor.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora ockc!; No : 3/B GEMLİK 
Tel •' (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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15 bin YTL bedelle ikinci kez yapılan katlı otopark ihalesine katılan olmadı

Katlı otopark ihalesi ertelendi ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YauYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi 
Katlı Otoparkı a 
katılım olmaması^ 
nedeniyle ileri bir V 
tarihe ertelendi.^ 
Daha önce 
Nurullah Özaydın' 
tarafından ihale 
sonucu 20 bin 
150 YTL değerle

s
otoparkın yanında 
bulunan ek binada 
boş olan 2 dükkan 
içinde talipli çık
madığı öğrenildi.

. Katılım olmaması 
nedeniyle ihalesi 
yapılamayan katlı 
otoparkın ikinci kez 
ihaleye çıkarılması

sonucu aylık kira 
teminatının yüzde 
35 aşağıya 
çekilmesi gerekiyor. 
Öte yandan katlı

IjHggi

kiralanan katlı 
otopark yıllık 
peşinatın olması ; 
nedeniyle ilgili kişi?; 
tarafından ihaleden?
vazgeçilmişti.
15 bin YTL aylık 
bedelle yeniden 
ihaleye çıkarılan 
katlı otopark 
için dün saat 
14.00'e kadar şart
name alınmadı.

Deşarj hattı denize bağlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz yıl 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in de katıldığı 
törenle yapımı 
başlatılan Gemlik 
Deniz Derin Deşarj 
Boru Hattı tamamla
narak bağlantıları 
yapıldı.
Yıllar önce yapılan 
hattın eskimesi ve 
parçalanması sonucu 
atıkların yeterince 
denize deşarj yapıla
maması nedeniyle 
hem denizde hem de 
çevrede sıkıntılar 
yaşanıyordu.
Karsak Deresine de 
zaman zaman akıtılan 
kanalizasyon atık 
sularının pis kokması 
nedeniyle özellikle 
yaz aylarında çevre 
de oturanlar tarafın
dan sürekli tepki 
ve şikayetlere nden 
oluyordu.
İşletme içinde yer 
alan eski deşarj pom
paları kaldırılarak 
yeni ve güçlü pom
paların yapılan 7 met 
re derinliğindeki 
deşarj kuyularına 
montajlarından 
sonra işletme ile 
hat arasındaki 
bağlantı da bitirildi. 
İşletmeden denize 
olan kısımda hiçbir 
bağlantının bulunma
ması nedeniyle 
dışarıya eskisi 
gibi koku verilmeye-

n

ceğı bildirildi.
Yıllar önce ilçe nüfu 
suna göre yapılan 
deniz deşarj hattının 
Gemlik'in gelişmesi 
ve nüfusunun art
ması sonucu yeterli 
kalmadığı göz önüne 
alınarak başlatılan 
çalışmalar sonucu 
BUSKİ tarafından 
deşarj ünitesinin 
ileriye dönük olarak 
yapıldığı bildirildi, 
öte yandan BUSKİ 
işletme içinde 
bulunan boş alanda 
zemin altındaki batak 
kısımlara özel bir 
makine ile mıcır 
basma işlemleri de 
yapılarak zemin 
güçlendiriliyor.

Vicdanlar sızlamalı!....
Amerika gezisinin bana göre Türkiye’ye 

getirdiği hiçbir yarar yok.
Beyaz Saray görüşmesinin tek olumlu 

tarafı Başbakan Erdoğan’ın müthiş konuş
ması.

Gerçekten Tayyip Erdoğan bana göre son 
yılların en uyutucu fakat bir yönüyle doğru 
konuşmalarını yaptı 5 Kasım günü ..

Belli ki çok iyi hazırlanmış.
Ama ne fayda?
Elimizde somut hiçbir şey yok.
Tamam deniyor ki “Bundan sonra üçlü 

koordinasyon kurulacak, Amerikan kuvvet
leri anında istihbarat verecek, operasyon 
bundan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ile Pen 
tagon arasında kararlaştırılacak.”

Aslında anladığım kadarıyla hükümet 
Silahlı Kuvvetler’e tezkereden aldığı yetki 
konusunda emir vermiş durumda.

Yani bugünden itibaren Silahlı Kuvvetler 
gerekli gördüğü an operasyon yapabilecek, 
bunun için hükümetten emir beklemeyecek, 
çünkü emir verildi.

Görüşmenin tek somut sonucu bu bence.
Bunun dışında değişen bir şey yok.
Hatta daha net bir tutum var Amerika’dan:
Amerika diyor ki ;
1- Kuzey Irak’a girme.
2- Barzani ile iyi geçin.
3- Kürt devletinin kurulmasına karşı çıkma.
Amerika PKK’ya ise “Artık deşifre olduk 

seni fazla koruyamam, bu yüzden git İran 
tarafına musallat ol biraz.

Ama ara sıra gücünü kanıtlamak için ses 
getirecek eylemler yaparsın.”

Var mı bu saptamalara itirazı olan?
Ben “Görüşmeler çok iyi” diyen iktidara 

şunu sorarım ısrarla;
Eğer bugünden memnunsanız,
Genelkurmay Başkanı 12 Nisan’da sınır 

ötesi harekâtın gerekli olduğunu söyledi.
Kulak arkası ettiniz.
Amerika’dan icazet almaya, patron ne diye

cek diye beklediniz..
Sonra bunu 4 kez yineledi.
Yine duymazdan geldiniz.
Geçen süre içinde 4O’ın üzerinde askerimiz 

şehit oldu.
Ancak ondan sonra harekete geçtiniz.
Şimdi Amerika’nın eskiden beri söyledik

lerini günün başarısı olarak sunmaya kalk
manız en azından ayıptır.

Uyarıyı ilk aldığınızda harekete geçmediniz, 
bu durumda şehitlerin vebali kimin sırtın- 
dadır?

Yüzünüz kızarıyor mu, vicdanınız sızlıyor 
mu?

Şüpheli ...
Sonuç bana göre hayal kırıklığıdır.
Amerika hayli zaman kazanmıştır.
Türkiye uyutmaya çalıştı..
AKP iktidarı da ülkedeki öfkeyi, galeyanı 

bir parça dindirmeyi hedeflemiştir.
Olumlu sonuç beklemek hayal olur.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

A 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 3? 99
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Gemlikspor’un tesis atağı sonuç verdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlikspor Başkanı 
Bilal Beyhan'ın 
göreve gelmesiyle 
başlattığı tesisleşme 
atağına Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
destek geldi.
Önceki gün Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i ziyaret 
eden Gemlikspor 
Başkanı Bilal Beyhan 
ile yönetim kurulu 
üyeleri ilçede genç

I
 ıefın spor yapabile
cek sahalarının 
bulunmadığını ve 
beton zeminde idman 
yapmak zorunda

kaldıklarını ifade 
ederek
destek istediler. 
Sorunları dinleyen 
ve Bursa'da yapıla
cak bir spor komp 
leksini Gemlik'e 
kaydırabileceklerini 
belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Başkan Yardımcısı 
Recai Ekmekçi'ye 
talimat vererek 
Gemlik'te inceleme 
yapmasını istedi. 
Gemlik'e gelerek 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve 
Gemlikspor Başkanı 
Bilal Beyhan'la 

görüşen Recai 
Ekmekçi, Gemlikspor 
yönetim kurulu 
üyeleri ile de biraraya 
gelerek, Belediye 
Meclisi tarafından 
istimlak kararı alın
masına rağmen so 
nuç çıkmayan ilçe 
stadının yanındaki 
alanda inceleme 
yaptı. Boş alanın 
spor tesisine olumlu 
bakan Recai Ekmek 
çi, Büyükşehir Bele 
diyesi’nin mülkiyet 
hakkı bulunmayan 
alanlarda spor 
tesisi yapabileceğini 
bildirdi.
Alanda bazı özel kişi

lerin mülkiyet hakkı 
bulunması nedeniyle 
işin zorlaşacağı 
öğrenilirken, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından istimlak 
kararı alınmasına 
rağmen parası 
ödenmediği için alan
da spor tesisi yapı 
minin olamayacağı, 
belediyenin istimlaki 
gerçekleştirmesi 
durumunda çalış
maların başlatılabile
ceği bildirildi.
Boş alanı gezen 
Recai Ekmekçi, 
durumu Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e bildi 

receğini ve konu 
hakkında daha sonra 
gerekli bilginin verile
ceğini söyleyerek 
Gemlik'ten ayrıldı. 
Konu hakkında 
açıklama yapan 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, alanın 
istimlak edilmesi 
durumunda tesislerin 
Büyükşehir dışında 
özel idareye de 
yaptırılabileceğini 
de söyledi.
Gemlikspor Başkanı 
Bilal Beyhan, konu 
hakkında yaptığı 
açıklamada, tesisleş 
me girişimlerine 
destek veren

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ile 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'e 
teşekkür etti. 
Beyhan, boş 
alanın kendilerine 
tahsis edilmesi 
durumunda 
amaçlarının buraya 
yüzme havuzu, 
idman sahası, halı 
saha, düğün salonu 
gibi tesisler yaparak 
Gemlikspor'a 
gelir kazandırarak 
gençlerin spor 
yapmalarına katkıda 
bulunmak olduğunu 
söyledi.

Gemlikspor Niyazi Aşır’a emanet
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yıllardır aradığı 
başarıyı yakalaya
mayan Gemlikspor, 
önümüzdeki 
sezon için 
deneyimli hoca

। Niyazi Aşır ile 
anlaştı. 
Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Bilal 
Beyhan'ın bürosunda 
yapılan anlaşma 
sonunda başarılı 
hoca ile başkan 
anlaşarak el 
sıkıştılar.
Spor camiasının 
bilinen isimlerinden 
ve daha önce 
Gemliksbpor'u 
çalıştıran Özmetin 
Erkut'un da 
danışman olarak 
görev yapacağı 
Gemlikspor'da

Haydar Yiğit 
alt yapı ile 
A takım arasında 
koordinatörlük

görevi üstlendi. 
Bu sezon mutlaka 
Bursa Süper Lige 
çıkacak kadro ile

teknik ekip 
oluşturmak için 
kolları sıvadıklarını 
söyleyen Bilal

Beyhan, deneyimli 
ve tecrübeli 
hocalarla 
hedeflerinin önce

süper lig daha 
sonra üçüncü 
lig olduğunu 
söyledi.

Gemlik Liman Başkanlığından almış olduğum 
14050 seri nolu gemi adamı cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
ENVER KURTULUŞ 

Beko Casio marka 398 Seri nolu 
AG 41205901 model nolu yaz^r kasamın 

ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.
____________CEMİLE ŞEKER



Gemlik Körfez

CHP’de neler oluyor?
CHP İlçe Başkanı Erdem Ak 

yürek ve ekibi, İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan tarafından görevinden 
alınıyor..

Ayrıca kendisiyle birlikte 7 
yönetici de İl Disiplin Kuruluna ve 
riliyor.

Akyürek'i telefonla arayıp 
CHP’ de neler oluyor diye sor
duğumda, yönetim içinde bir 
grubun kendilerine karşı çıktığını, 
birden bire bunun görevden alın
maya kadar gittiğini söylüyor.

‘Partiye üye yazmıyormuşsu 
nuz’ diyorum.

‘Olur mu öyle şey’ diyor.
Durup dururken Gemlik 

CHP’de ne oluyor?
Görevden alınan yöneticilerle 

İl Başkanı bir cumartesi günü 
buluşmak istiyor.

Eski yöneticiler, ‘madem görev 
den aldınız, bizimle neden konu 
şacakasınız? diyorlar.

Bu yaraya tuz ekiyor.
Partiyi kapalı tutmak, evrakları 

partiden dışarıya çıkarmak gibi 
suçlamalarla disiplin yolu görü 
lüyor.

Üç defa yönetim kurulu toplan
tısı yapmayan ilçelerin yönetim
den alınması söz konusu bu da 
buna ekleniyor...

Anlaşıyan şu ki CHP içinde baş 

layan muhalif hareket, tabana ka 
dar inmiş.

Gemlik ilçe örgütü Baykalcı ola 
rak bilinen bir ekiple yıllardır 
yöne tilmektedir.

Şimdi Ankara da Baykal muha 
lifleri var.

Kurultay için imza topluyorlar.
Şişli Belediye Başkanı Mustafa 

Sargül’ün ekibi var.
Bunlar tabanda tutan isimler..
Baykal, CHP içinde partiyi 

yenil giden yenilgiye ■ götürerek 
CHP’yi istenen yere bir türlü 
getiremeyin ce bu tür kaynaş
malar yaşanacağı belliydi.

Asıl kavga tavanın kavgası..
Baykal ve ekibi ilçe ve 

beldelere kadar kendine sadık 
yönetimleri iş başında tuttu.

Böylece, kendisi de Ankara da 
partinin başından gitmiyor.

Baykalcı olmayan ilçeler ve 
illerin görev yapma şansı az.

CHP içinde ebir kurultay da 
toplansa, bu delegelerle Baykal

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadrl_guler@hotmail.com

yine genel başkanlığını sürdürür. 
Bu tür siyasi kadrolaşma hizipleş 
mek demektir.

Benden olan yaşasın, olmayan 
tu kaka anlayışı..

İl Başkanı Gürhan Akdoğan'ın 
yönetim kurulunda Gemlikten de 
bir üye var.

Eski İlçe Kadın Kolları 
Başkanı, sekreter üye Serap 
Hanım.

Serap Hanım Gemlik’in görev 
den alınmasına muhalefet şerri 
koymuş.

Yani görevden alınmasını iste
memiş Gemlik ilçe yöneticilerinin.

Beni arayan bir başka CHP’li 
ise parti içinde yönetimin yeni 
üye yazmadıkarını, kendilerinden 
olanları üye yazdıklarını söyledi.

Tüm bu iddialar ve görevden 
alınmaların temeli, Ankara daki 
kavgadır.

Gemlik’teki Mustafa Sarigülcü 
bilinen kişiler partiye eşini dos- 
tunu üye yazdırmak istediklerini 

ancak ilçe yönetiminin bunu 
engel lediği iddiaları var.

Bir zamanlar ben de CHP yöne
timinde dört yıl kadar görev yap
tım.

Normal dönemelerde partinin 
kapısını açmayanlar, iktidar olur
sa kapıyı aşındırmaya başlarlar.

Veya parti içinde bir liste çekiş 
mesi varsa, bilinki o zamanda bir- 
ileri birilerini harekete geçirir ve 
üye olmak için sıraya girerler.

Çoğu partide yönetici bile bul
mak zordur.

Çoğu yönetici ve üye aidatını 
bile ödemez.

Genel Merkezden para alama 
yan parti yönetimleri maddi sıkın
tı içinde kıvranırlar.

Bazı partilerde bu sıkıntı yok.
Ama CHP’de bu da var.
Partilerde iç kavgalar hep ekol- 

tu-k içindir.
Bana göre kavgayı İl 

Başkanlar/ Ankara’ya gitmek için 
yaparlar.

Milletvekilleri milletvekilleri ise 
vekilliklerini bir daha bir daha 
sürdürebilmek için.

Kavga onların kavgasıdır.
Buna ilçeleri de bulaştırırlar.
Kendilerine biad eden yöneti

len buldukça bu sürer gider.

Orhangazi TSO’dan Akıt’a ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. 
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclis Başkanı 
Kamil Uysal ve 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin 
Çoklar, ziyaret 
amaçlarının Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ile 
birlikte her iki 
ilçenin ortaklaşa 
el atacağı ve yapa* 
bileceği çalışmalar 
hakkında karşılıklı 
fikir alışverişinde 
bulunmak 
olduğunu söyledi. 
Uysal, yaptığı 
açıklamada Kemal 
Akıt gibi tecrübeli 
bir isim ile aynı 
camiada çalışmaktan 
mutlu olduklarını ve 
kendisinden öğrene 
çekleri çok şeyin 
olduğunu belirtti. 
Başkanlar yaptıkları 
ortak açıklamada,

Maliye Bakanlığı'nca 
başlatılan 
mükelleflerin 
borçları nedeniyle 
banka hesaplarında 
bulunan mevcut* 
larının tamamına 
haciz tatbik 
edilmesi uygulaması 
TOBB'nin girişimleri 
sonucu durdurul
duğuna değindiler. 
Açıklamada; 
"Örneğin bankada 
mevcut 1.000 YTL, 

vergi borcu da 100 
YTL ise haciz işlemi 
100 YTL için 
uygulanacak, 
900 YTL serbest 
kalacaktır. Vergi 
borcu 1.000 YTL, 
bankadaki mevcut 
300 YTL ise haciz 
işlemi 300 YTL için 
uygulanacaktır.
Sonradan bu hesaba 
gelen paralara 
300 YTL için tatbik 
edilmiş ilk haciz 

işlemi sürdürülme- 
yecektir.
Kalan 700 YTL'lik 
vergi borçlan 
için yeni haciz 
işlemi uygulanması 
gerekecektir" 
denildi.
Yapılan görüşme 
ise her iki ilçenin 
her zaman yararlı 
çalışma ve 
diyaloglar içerisinde 
olacaklarını belirt
meleri ile sona erdi.

Çanakkale’de askeri
helikopter düştü

Çanakkale'de eğitim 
uçuşu yapan 
Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı'na 
ait bir helikop ter, 
teknik bir arıza dan 
dolayı zorunlu iniş 
yaptığı sırada yan 
yatarak düştü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Merkeze 
bağlı Teyfiye köyü 
civarında eğitim 
uçuşu yapan 
Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı'na 
ait bir helikopter, 
teknik bir arızadan 
dolayı zorunlu 
iniş yaptığı 
sırada yan yattı. 
Kazada, 3 perso 
nelin hafif şekilde 
yaralandığı 

ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

öğrenildi. Olayın 
görgü tanıkları 
köylüler ise 
helikopterin 
aniden üzerlerine 
doğru geldiğini, 
kendilerini yere 
atarak kurtulduk
larını söyledi. 
Olayın ardından 
bölgeye ambulans 
ve itfaiye sevk 
edilirken, askeri 
bir helikopter de 
bölgeye geldi. 
Kazanın yaşandığı 
bölgeye gelen çok 
sayıdaki üst düzey 
askeri yetkili, 
inceleme yaptı. 
Güvenlik çemberine 
alınan bölgeye 
kimsenin yaklaştırıl- 
madığı öğrenildi.

«Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadrl_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ffiti Mi Teşkilalı’na miti Tralik levhaları feröHi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatı çalışmaları 
yerinde görmek 
ve teşkilat arasındaki 
diyalogları 
geliştirmek için 
önceki akşam 
Kumla Belde 
teşkilatını 
ziyaret etti. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin başkan* 
lığında yönetim 
kurulu üyelerinin de 
katılımıyla gerçek
leşen ziyarette, 
Kumla Belde 
Başkanı Sedat 
Yaşar ve yönetim 
kurulu üyeleri 
ziyaretten 
memnun kaldı.
AK Parti 
Kumla Belde 
Teşkilatı Başkanı 
Sedat Yaşar 
ziyaretten dolayı 
İlçe Teşkilatına 
teşekkür ederken, 
Kumla'da yaptıkları 
çalışmalar ve 
sorunlar hakkında 
bilgi verdi._________

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çalışmalarından ve 
katkılarından dolayı 
belde teşkilatına 
teşekkür eden 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
teşkilat mensuplarına 
yaptığı konuşmada 
ise gerek seçimler
den önce gerekse 
seçimlerden 
sonra köyleri ve 
beldeleri ziyaret 
ettiklerini belirterek, 
'Kumla teşkilatımızla 
da bir araya geldik. 
Beldemizde

sorunlar ve 
çalışmalar 
hakkında görüş 
alış verişinde 
bulunduk.
Ziyaretlerimiz ve 
çalışmalarımız 
hep devam 
edecektir.
Hiçbir zaman 
halktan kopuk 
yaşamadık, 
yaşamayacağız. 
Bu nedenle 
Kumla teşkilatına 
hep halkın içinde 
olun” dedi.

İlçe içindeki 
caddelerde bulunan 
trafik levhaları 
Büyükşehir UKAME 
yetkililerince 
değiştirilerek 
yenileri takıldı. 
Gemlik İlçe 
Emniyet Amirliği 
Trafik Bürosu 
tarafından 
caddelerde 
bulunan yaya 
ve okul 
geçişlerini belirleyen 
levhalar ile park 
yasağını belirten 
levhalar dün 
yetkililerce indiril-

erek yenileri ile 
değiştirildi. 
Cadde boyunca 
eskidikleri ve 
yıprandıkları için

araç sürücüleri ve 
yayalar tarafından 
dikkat çekmeyen 
levhaların yerine de 
yenileri takıldı.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK

7 6'*-

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

»öHfi I

DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
MASA SÜMENİ - KARTON FANTAZİ ÇANTA - ÇANTALAR - OTO KOKUSU - 
ANAHTARLIK - KÜLLÜK - KALEMLİK - TABAK ALTLIĞI - SAAT ÇEŞİTLERİ 

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
Körfez Ofset matbaacilik■ yayincilik• reklamcilik 
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 33 83 Lax: 513 35 95
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Dikeli vatandaşlardan Ocalan'ın avukallarma sert tepki
Imralı A 
bulunan t 
Abdullah ( 

'• ile görüşmek 
Üzere geçişin 
sağlandığı Gemlik 
İlçe Jandarma 
Bölük 
Komutanlığı'nın 
önüne gelen 
4 avukata, öfkeli 
vatandaşlar 
sert tepki gösterdi 
Dün Gemlik İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı'nın 
karşısındaki alanda 
toplanan 50 kişilik 
grup, avukatların 
içinde bulunduğu 
araca taş atıp, 
avukatlara sert 
şekilde tepki 
gösterdiler.
Olaylar büyümeden 
jandarma ve 
polisin tedbiriyle 
önlenirken, avukatlar 
jandarmaya sığındı, 
ımralı'daki 
müvekkilleriyle 

' görüşmek üzere 
ı avukatları Asya 

. Ülker, Muharrem 
Şahin, Mehmet 
Bayraktar, Hatice

Korkut, 34 plakalı 
bir otomobille 
dün sabah 08.20 
sıralarında jandar
manın önüne 
geldiler. Bu esnada 
ellerinde Türk 
bayrakları bulunan 
50 kişilik grup terörü 
lanetleyip avukatlara 
tepki gösterdiler. 
"Imralı Apo'ya mezar 
olacak", "Şehitler 
ölmez, vatan bölün
mez" sloganları 
atan grup, yolun 
karşısında bekletildi. 
Bütün şehitler ve 
Bursah Samet Saraç 
için toplandıklarını 

söyleyen Ayla Peker 
isimli bir kadın, 
avukatların bulun
duğu araca doğru 
koşunca, 
protestocular da 
harekete geçti. 
Avukatları linç 
etmek isteyen 
öfkeli kalabalık 
güçlükle sakinleş 
tirilirken, gruptan 
bazıları da avukat
ların aracına 
taş attı.
Jandarma ve polis, 
vatandaşları durdur
du. Bu esnada 
araçtaki avukatlar 
da jandarma karakol

una sığındılar. 
Avukatlar işlemlerinin 
yapılmasının 
ardından geniş 
güvenlik önlemleri 
altında Tuzla 
gemisiyle Imralı'ya 
gitmek için 
GEMPORT Limanı'na 
hareket ettiler. 
Bu arada, avukatların 
aracının şoförü de 
vatandaşlar tarafın
dan tartaklanmak 
istendi.

ABD istihbaratı Predator'larla
1 verecek, F-16'lar vuracak

Türkiye’ye üzerinde 
eyleme geçilebilir 
anlık istihbarat vere
cek olan ABD'nin 
Irak'ta bu amaçla 
kullandığı 6 tip uçağı 
var. PKK'yı takipte 
kesin olarak bilin
memekle birlikte 
en çok Predator ve 
U-2'lerden faydala 
nılacagı tahmin 
ediliyor.
Irak'ta direnişçileri 
ve El Kaide militan
larını yakalamak için 
havadan istihbarata 
son derece güvenen 
ABD yönetiminin 
bölgede kullandığı 
istihbarat uçaklarını 
Predator, U-2'ler, 
Global Hawk, EA-6B 
Provvlers, Blackbird 
ve Rivet Joint olarak 
özetlenebilir.
50 casus uydusu 
olan ABD bu kanalla 
da havadan direkt 
resim çekebilir.
CASUS UYDULAR 
OLMAZI 
.Stratejietler ABD'nin 
insana dayalı istih
barat toplama 
yerine Predator tipi

insansız hava 
araçlarına yöneleceği 
görüşünde.
Casus uyduların 
belli zaman aralık
larıyla görüntü 
alabilmesi nedeniyle 
“anlık istihbarat” 
konusunda zaafları 
bulunuyor.
Predator'lar ise 
Türkiye'in ihtiyacını 
duyduğu bilgileri 
hızla toplama 
özelliğine sahip. v 
Uzaktan komuta 
edilen insansız 
hava aracı olması 

nedeniyle istihbarat 
toplarken can kaybı 
riski de bulunmayan 
Predator, PKK kamp 
larının ve terörist 
hareketlerinin görün
tüsünü çekecek. 
Predator'ın çektiği 
görüntüler, koordinat 
bilgilerini de içeriyor. 
Yerdeki bir görevli 
Predator'a yön verir 
ken, bir diğeri uçak 
üzerindeki kamera 
dan faydalı istihbari 
bilgileri topluyor. 
Görüntüler anında 
komuta merkezine

geçiliyor.
MEKANİZMA NASIL 
İŞLER?
Predator'ın çektiği 
görüntüler önce 
ABD karargahına, 
ardından zaman 
geçirilmeksizin 
Türk karargahına 
iletilecek. Türk 
karargahı bu görüntü 
ve koordinatları 
operasyonel amaçlar
la yorumlayıp, Özel 
Kuvvetler birliklerini 
nokta ope rasyonlara 
yönlendirecek. 
Örneğin bir terörist 
grubun Türki ye'de 
terör öylemi yapmak 
üzere sınırı geçmek 
üzere hare ketlendiği 
tespit edil diğinde bu 
istihbarat anında kır
mızı hattan 
Genelkurmay 2. Baş 
kanı Orgeneral Ergin 
Saygım aracılığıyla 
TSK'ya iletilecek. 
Saygım da TSK için
deki mekanizmaları 
harekete geçirecek. 
Böylece Türkiye 
gruba karadan veya 
havadan operasyon 
düzenleyebilecek

Çavuşu şehit I 
eden teröristlerden ।

3’ü öldürüldü

Tunceli merkeze 
bağlı Uzunçayır 
Jandarma 
Karakolu'na 
saldırarak 
Jandarma Uzman 
Çavuş Bahtiyar 
Şimşek'! şehit 
eden teröristlerden 

3'ü ölü ele 
geçirildi.
Konuyla ilgili

açıklama yapan 
Tunceli Valisi 
Mustafa Yaman, 
Çanakçı köyü 
kırsalında çıkan 
çatışmada 
biri bayan 3 
teröristin 
öldürüldüğünü, 
operasyonların 
ise sürdüğünü 
belirtti
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Uludağ Universitesi’nde karaciğer nailli başlıyor 
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, karaciğer nakli ile ilgili gerekli donanım ve eğitimleri tamamladıklarını, 

Sağlık Bakanlığı'nın da bu amaçla iki kez denetim yaptığını, halen nakil bekleyen 4 hastaya uygun verici bulunması halinde 
karaciğer naklini bu hafta içinde yapabileceklerini belirterek, kemik iliği naklini de 2008 yılında yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi, 
böbrek nakillerinde 
20 yıldır ortaya 
koyduğu başarının 
ardından yeni 
hedefini karaciğer ve 
kemik iliği nakli 
olarak belirledi. 
Bursa'da böbrek 
nakillerini başlatan 
ekipte bulunan 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
karaciğer nakli ile 
ilgili gerekli donanım 
ve eğitimleri tamam
ladıklarını, Sağlık 
Bakanlığı'nın da 
bu amaçla iki kez 
denetim yaptığını, 
halen nakil bekleyen 
4 hastaya uygun veri
ci bulunması halinde 
karaciğer naklini bu 
hafta içinde yapabile
ceklerini açıkladı. 
Rektör Prof. Dr.

Mustafa Yurtkuran, 
şimdiden hazırlıkları
na başladıkları 
kemik iliği naklini 
de 2008 yılında 
yapmayı hedefledik
lerini bildirdi.
Bursa'nın organ 
naklinde ulaştığı 
noktayı "organ ve 
kadavra bağışı" 
açısından yetersiz, 
nakil ekibi açısından 
"şanslı" gördüğünü 
ifade eden Rektör 
Yurtkuran, 
şunları söyledi: 
"Bin 511 hastanın 
diyalizle yaşamını 
idame ettirdiği 
Bursa'da 20 yılda 
241 böbrek nakli 
yaptık. Bu, 
küçümsenecek 
bir rakam değil. 
2007 yılının ilk 
11 ayında 40 nakil 
gerçekleştirdik. 1980 
yılında Diyaliz ve

Transplantasyon 
Derneği'ni kurarken 
yılda 40 böbrek nakli
ni hedeflemiştik.
Bu hedefimize 
ulaştık. Böyle bir 
ekibi bulunduran 
Bursa'nın organ 
naklinden çok daha 

fazla yararlanması 
gerekirdi. Ancak, 
kadavradan bağışlar 
çok yetersiz. Örneğin 
bu sene Türkiye'de 
398 hastanın beyin 
ölümü gerçekleşmiş 
ve bunlardan 172 
tane organ alınmış.

Ne yazık ki 
kadavraların sadece 
3 tanesi bizim 
bölgemizden. 
Onun da sadece 
2 tanesini kullana 
bilmişsiz. Bursa, 
kadavra temini 
ve beyin ölümünü 
bildirmesi yönünden 
biraz zayıf.
Bunun için bağış 
çılan artırmak 
amacıyla ekipler 
kurup eğitimler 
veriyoruz." 
Bugün Bursa'da 
bin 511 diyaliz 
hastasının bulun
duğunu, bunların 
büyük bir kısmının 
ciddi vakalar olup 
nakil beklediğini 
hatırlatan Rektör 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, bir 
yandan bağışçıların 
sayısını artırmak 
amacıyla eğitim 

çalışmalarını 
sürdürürken öbür 
yandan da karaciğer 
ve ilik nakli 
ameliyatları için 
hazırlık yaptıklarını 
söyledi.
Uygun verici ve 
bulunması halinde 
bu hafta karaciğer 
nakli yapabilecekleri
ni kaydeden 
Prof. Dr. Yurtkuran, 
Kemik İliği Nakli 
Merkezi'nin inşaatının 
bir iki ay içinde 
bitmesi ve yasanın 
öngördüğü sürelerin 
de tamamlanmasıyla 
2008 yılında 
"kemik iliği 
nakillerine" 
başlayabileceklerini 
kaydetti. Rektör 
Prof. Dr. Yurtkuran, 
"Kemik iliği 
nakillerinden sonra 
da sırada kalp nakli 
ameliyatları var" dedi. V
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YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE î 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL) 

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 812 18 29; 0226 812 23 66 

www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

EYLÜL AYI FATURASI

PCT. SAT. KD.

;HırtVnX

8oa Endeks

w TUfciÖn 
...

Tftetim
!»WBİ r
Tütelim T atsn

AKTİF ’ r EHBÜrnF ! MMSfflF 
50091360 50091360 _5StL_ 

RTS : KYS . . ....... .

HRfin.nntı _ 0.000
___ 0.12423 0335983.

22517.000.... 0403.000.
15657.000 14658.000

ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 
ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

AĞUSTOS AYI FATURASI

©

BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARÎÇ 15 KVA VE ÜZERÎ 
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 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR. 

tİJİLGİ İÇİN... 0226 81218 29 - 0226 812 23f>6
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BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATİUKveKİRALİKLARINIZİCİNBBARAyiMZ
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 

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■ f
IŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE !

ARACILIK YAPILIR. I
Trafik, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve 

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

I&

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr


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 

POMPÂCl' 
TEMİZLİK ELEMANI 

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
SHERK3
JANJAN
BANA ŞANS DİLE

IGemlIkK!

HnlmH
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

lEUÛOlEnİZlrâHZMEIİMZVAlN

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel:51î11«CepTel:l.5J!7I991M

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
12.00- 14.15- 18.00-20.00
16.15- 18.15
12.00- 14.00- 16.15-20.15

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU 

0 538 588 37 14

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

SATILIK DAİRE
MAN4Sr/RS0UKSUBAŞ/ 

SİTESİ C BLOK 4 KAT 
2 NOLU DAİRE ASANSÖRLÜ 

DOĞALGAZ KOMBİLİ- 
KULLANILMAMIŞ 140 M2 

DAİRE SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 
(Mutfak yapılmamış) 

246 34 14

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


8 Kasım 2007 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 10

TBMM Adalet 
Komisyonu, geçen 
dönem yasalaşa- 
mayan ancak bu 
dönem Hükümet 
tarafından yeniden 
Meclise sunulan 
temel ceza mevzuatı* 
na uyum öngören 
yasa tasarısını 
benimsedi. 170 
kanunda değişiklik 
düzenleyen tasarı 
651 maddeden 
oluşuyor. 
Temel Ceza 
Kanunlarına Uyum 
Amacıyla Çeşitli 
Kanunlarda, Temel 
Ceza Kanunlarında 
ve Diğer Bazı Kanun 
larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'na 
göre, akarsular 
üzerinde izinsiz balık 
üretim tesisi kuran
lar, 250 YTL idari 
para cezasına çarp
tırılacak. Türkiye 
limanlarına girip 
çıkan gemilerden, 
Umanlar Kanunu'na 
muhalefet edenlere, 
liman başkanı 
tarafından 500 
YTL'den 20 bin 
YTL'ye kadar 
idari para cezası 
verilecek.
Türkiye limanları 
arasında, kanunlara 
aykırı kabotaj yapan 
gemilerin kaptanları
na ve yabancılara 
ait deniz taşıtlarının 
sahiplerine 1000 
YTL'den 25 bin 
YTL'ye kadar idari pa 
ra cezası verilecek. 
Ayrıca yabancı gemi 
ler ve diğer deniz 
taşıtları, idari para 
cezası tahsil edilin 
ceye kadar elverişli 
bir limanda, masraf 
lan kendisine ait ol 
mak üzere tutulacak.

Açlık sınırı 655 YTL
Türk Harb-lş Şendi 
kası, Ekim ayında 
açlık sınırının 655 
YTL 17 YKr'ye, yok
sulluk sınırının ise 
bin 980 YTL 19 YKr 
'ye yükseldiğini 
bildirdi.
Türk Harb-lş Şendi 
kasından yapılan 
açıklamaya göre, Tür 
kiye İstatistik Kuru 
mu verileri baz alın 
dığında "açlık sınırı" 
olan 4 kişilik bir aile 
nin asgari gıda har
caması, Ekim ayında 

önceki aya göre 
ffrYTL 16 YKr (yüz 
de 2,47) artarak 655 
YTL 17 YKr olarak 
hesaplandı. 

-SAHTE DOKTOR
LARA CEZA- 
Uzman olmayıp da 
laboratuvar açanlar 
veya izinle açtıkları 
laboratuvarları uz 
man olmayan kişilere 
bırakanlara, bin 
YTL’den 5 bin YTL'ye 
kadar idari para 
cezası uygulanacak. 
Sahte doktor ve diş 
hekimlerine 2 yıldan 
5 yıla kadar hapis ve 
1000 güne kadar adli 
para cezası verile
cek. Diploma ve bel
gesi olmadığı halde 
ebelik yapanlara, 250 
YTL idari para cezası 
uygulanacak. 
Ruhsatsız ve izinsiz 
sünnetçilik yapanlar, 
6 aydan 2 yıla kadar 
hapis cezasına çarp
tırılacak. Diploması 
veya meslek belgesi 
olmaksızın diş protez 
teknisyenliği yapan 
kişilere, 1 yıldan 3 
yıla kadar hapis ve 
1000 güne kadar adli 
para cezası verile
cek. Defin ruhsatı 
olmadan cenaze def 
neden mezar bekçi
leri veya ölü sahipleri 
ile izin almadan 
bir şehir ve 
kasabadan diğerine

"Yoksulluk sınırı" 
olarak nitelendirilen 
4 kişilik bir ailenin 
barınma, giyim, ula 
şım gibi aylık zorun
lu harcama tutarı ise 
geçen ay bir önceki 
aya göre 27 YTL 10 
YKr (yüzde 1,39) 
artarak bin 980 YTL 
19 YKr'ye yükseldi. 
Açıklamada, "tek bir 
çalışanın insanca 
yaşama koşullarında 
yaşayabilmesi için 
gerekli olan yoksul
luk sının" harcaması 
mn da Ekim ayında 
12 YTL 69 YKr (yüz 
de 1,03) artarak bin 
236 YTL 14 YKr'ye 
ulaştığı kaydedildi. 

ölü nakledenlere, 
100 YTL idari para 
dözası verilecek 
-ORMAN YAKAN 
jfâRGUT ÜYELERİNE 
MÜEBBET HAPİS- 
Dikkat ve özen yü 
kümlülüğüne aykırı 
olarak orman yangı 
nına yol açanlara 2 
yıldan 7 yıla kadar, 
kasten orman yakan
lara ise 10 yıldan az 
olmamak üzere ha 
pis; devletin güven
liğine karşı suç işle
mek amacıyla kurul
muş bir örgütün 
faaliyeti çerçeve 
sinde orman yakan
lara da müebbet 
hapis cezası uygu
lanacak. Fidan ekim 
sahasını bozan kişi, 
1 yıldan 5 yıla kadar 
hapis cezasına çarp
tırılacak. Yasak bir 
bitkiyi yurda sokan
lara, 3 aydan 1 yıla 
kadar hapis; Tarım 
ve Köyişİeri Bakanlı 
ğı'nca muayene 
edilmemiş veya izin 
verilmemiş tohum
lukları ithal ve ihraç 
edenlere de 1000 
YTL idari para cezası 
verilecek.
-KALDIRIMLARDA 
KİTAP SATIŞI

Benzine bir zam daha
Akaryakıt ürünlerinin 
vergilerinin artırılma 
sıyla sarsılan tüketi
cilere bir darbe daha 
geldi. Benzin ve 
motorin fiyatları bu 
kez de yurtdışında 
yükselen fiyatlara 
bağlı olarak 
4-5 YKr arttı.
Yeni ayarlamayla 
Ankara ve İzmir'de 
95 oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 
3,09 YTL'den 3,13 
YTL'ye İstanbul'da 
3,10 YTL'den 3,14 
YTL'ye, motorinin 
fiyatı ise Ankara'da 
2,51 YTL'den 2,56 
YTL'ye, İstanbul'da 
2,48 YTL'den 2,53

Yasal olarak 
çoğaltılmış bandrollü 
eserlerin, yol, mey
dan, pazar, kaldırım, 
iskele ve köprü gibi 
yerlerde satışı yasak 
olacak. Sahte ban
drol üretenler, 3 yıl
dan 7 yıla kadar 
hapis cezasına çarp
tırılacak. İzinsiz elek
tronik imza oluştu
ranlar, 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis ve 50 
günden az olmamak 
üzere adli para ceza
sına çarptırılacak. 
Sahte elektronik ser
tifika oluşturan veya 
bu sertifikaları bil
erek kullananlar, 2 
yıldan 5 yıla kadar 
hapis ve 100 günden 
az olmamak üzere 
adli para cezasıyla 
cezalandırılacak.
-ÇOCUĞUNU OKULA 
GÖNDERMEYENE 
CEZA-
Yapılan tebliğe 
rağmen çocuğunu 
okula göndermeyen- 
lere, çocuğun okula 
devam etmediği her 
gün için 10 YTL idari 
para cezası verile
cek. Buna rağmbn 
çocuğunu okula gön
dermeyen veya gön
dermeme sebebini 
okul idaresine 
bildirmeyenlere 300 
YTL ceza uygu
lanacak. Yanlış adres 
bildirenler hakkında, 
1 yıla kadar hapis 
uygulanacak.
Futbol karşılaş
malarında müşterek 
bahis düzenleyen, 
bunlara ait biletleri 
bilerek satan ve dağı
tanlara, 6 aydan 3 
yıla kadar hapis ve 
5 bin güne kadar 
adli para cezası 
verilecek.

YTL'ye, İzmir'de ise 
2,47 YTL'den 2,52 
YTL'ye yükseldi. 
BEŞ GÜNDE 
YÜZDE 6 ZAM 
Akaryakıt fiyatlarına 
en son cuma günü 
rekor oranda zam 
yapılmış ve fiyatlar 
13-14 YKr artmıştı. 
Böylece son bir 
hafta içerisinde ben
zine gelen zam 20 
Ykr'ye aklaşırken, 
motorindeki artış da 
15 YKr'yi buldu. 
Oransal olarak 
bakıldığında da ben
zin fiyatları son beş 
günde yüzde 6, 
motorin fiyatları da 
yüzde 6.3 zamlandı.

Bangladeş’te
6 büyüklüğünde I 

deprem
Bangladeş'in güney 
kıyılarında 6 büyük
lüğünde bir deprem 
meydana geldiği 
bildirildi.
Bangladeş Meteo 
roloji Bürosu, yerel 
saatle dün 13.10'da 
(TSİ 09.10) meydana 
gelen depremin mer 
kez üssünün başkent 
Dakka'nın 253 kilo
metre güneydoğusu

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
mesleki ve teknik 
eğitim liselerinden 
mezun olanların işe 
girip girmediğinin, iş 
yerlerinde karşılaş 
tığı sorunların ve 
okuldan aldıkları 
eğitimin yeterli olup 
olmadığının tespit 
edileceğini belirtti. 
"E-Mezun Projesi"nin 
bu amaçla uygula
maya konulduğu 
ifade eden Çelik, "İş 
arayanlarla iş dünya 
sini buluşturacağız. 
Bundan sonraki yol 
haritamızı da buna 
göre çizeceğiz" dedi. 
Mesleki vB teknik 
ortaöğretim kurulu
larından mezun olan
ların piyasada istih
dam edilme durum
larını bilgisayar 
ortamında izlemek 
amacıyla oluşturulan 
"E-Mezun Projesi"nin 
tanıtım toplantısında 
konuşan Çelik, ABD 
tarafından bu yıl ye 
dincisi yayınlanan 
e-devlet raporunda 
Türkiye'nin, Alman 
ya'nın da önüne geçe 
rek dünya sekizincisi 
olduğunu kaydetti. 
Bu konuda 
Türkiye'nin birçok 
AB ülkesinden de 
ilerde olduğunu 
belirten Çelik, Türki 
ye'deki e-devlet uygu 
lamalarında işin başı 
nı Milli Eğitim Bakan 
lığının çektiğini ifade 
etti. E-mezun Proje 
si'nin özünün "refer
ans yerine perfor
mans" şeklinde anla 
tılabileceğini kayde
den Çelik, iş arayan

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik K ABONE OLUN 

|O| I -i OKUTUN

olduğunu belirtti. 
Depremin ardından 
bölgedeki sakinlerin 
panik içinde 
evlerini terk ettikleri 
bildirilirken, 
yetkililer birkaç 
binada çatlaklar 
oluştuğunu, ancak 
şu ana kadar ölü 
ya da yaralı 
olduğuna dair bilgi 
olmadığını söyledi.

larla iş dünyasını 
buluşturmayı amaç 
ladıklarını ifade etti. 
"Bütün mesleki ve 
teknik okullarımızdan 
mezun olan gençler
imizin daha sonraki 
hayatlarındaki serü 
venlerini takip ede
ceğiz" diyen Çelik, 
şunları kaydetti: "İşe 
girdi mi girmedi mi, 
girdiyse nelerle karşı 
laştı, okuldan aldığı 
eğitim yeterli gelme
di mi, bütün bunları 
tespit edeceğiz.
Eğitim sistemimizi 
mükemmelleştirmek 
için iş dünyasının, 
işverenlerin ne iste
diklerini de alacağız 
ve bu bir anlamda 
interaktif bir çalışma 
şekli olacak. Bu, 
anketler vasıtasıyla 
yapılacak. Bu sadece 
bir izleme progra mı 
değil, bir ar-ge faali 
yetidir. Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitimi 
Araştırma 
Geliştirme Dairesi 
bunun takibini 
yapacak, gelen 
önerileri değerlendi
recek, bundan 
sonraki yol harita
mızı da buna 
göre çizeceğiz." 
İllerin ekonomik 
durumlarına ilişkin 
verileri göz önünde 
bulundurarak bir 
mesleki ve teknik 
eğitim planlaması 
yapılmadığı taktirde 
mezun olanların isti
hdam edilemeyeceği
ni ifade eden Çelik, 
"İşte bu E-Mezun 
Projesi veriye, 
bilgiye dayalı bir 
model getiriyor" dedi

OKUYUN
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Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı vitaminler
Sağlıklı yaşamak ve 
birçok hastalığa 
yakalanmadan önüne 
geçebilmek için, anti 
aging vitaminlerin bir 
kısmını besinlerle, bir 

-kısmını da hazır ola 
rak almak gerekiyor. 
Sağlıklı yaşamak ve 

.birçok hastalığa 
yakalanmadan önüne 
geçebilmek için, anti 
aging vitaminlerin bir 
kısmını besinlerle, bir 
kısmını da hazır ola 
rak almak gerekiyor. 
İşte uzun ve sağlıklı 
yaşamın sırrı: Anti 
aging vitaminler... 
Vitaminler, yağda 
eriyenler ve suda 
eriyenler şeklinde 
ikiye ayrılır:
Yağda eriyenler (yağ 
da erimemişlerse ba 
ğırsakta emilmezler) 
A vitamini
D vitamini 
E vitamini 
K vitamini 
Suda eriyenler 
B vitaminleri 
B1 (tiyamin) 
B2 (riboflavin) 
B3 (niasin) 
B5 (pantotenikasit) 

>B6 (piridoksin) 
B12 
(siyanokobolamin) 

.Biyotin
Kolin 
Folikasit 
İnositol 
Paraaminobenzoik 
asit
C vitamini

Yağda eriyen 
vitaminler 
A Vitamini (yağlı 
yiyeceklerle alınması 
şart) Diğer adıyla 
görme vitamini; 
embriyonun gelişme
si ve büyüme için 
gerekli hücrelerin 
çoğalmasını sağlar. 
Bronş, ağız, yemek 
borusu, mide, bağır
sak ve vajina iç 
derisini (mokoza) 
korur. Aknelerin oluş
masını engeller. Aynı 
zamanda antioksidan 
olduğundan kanseri 
önlemede rol oynar. 
Kaynakları
Balık, et, karaciğer, 
yumurta, süt ve 
peynir.
Günlük ihtiyaç 1 mgr. 
Aşırısı
Yağda eriyen idrarla 
atılmaz. Karaciğerde 
nötralize edilir. Uzun 
zaman yüksek dozda 
alınırsa, iştahsızlık, 

deri kuruması, saç 
dökülmesi, kemik 
ağrıları olabilir.
D Vitamini 
Ön maddesi deri 
altında bulunur. 
Güneş ışınlarının etki 
siyle D vitaminine 
dönüşür. Bu vitamin, 
kalsiyum ve fosforun 
bağırsakta emilimi ve 
vücutta kullanımı için 
gereklidir. Kuvvetli 
kemik ve dişler, bu 
vitaminin kalsiyumu 
buralara yerleştirme
siyle olur.
Kaynaklan 
Karaciğer, balık, 
yumurta, tereyağı, 
peynir, mantar. 
Günlük ihtiyaç 5 mgr. 
Azlığı
Az kalsiyum ve fosfor 
alınmasına bağlı 
olarak kemiklerde 
yumuşama görülür. 
Aşırısı 
Bulantı ve kusma 
yapar. Böbreklere 

zarar verir. 
Çocuklar için önemli 
Çocukların güneşin 
dik gelmediği 
saatlerde açık havada 
gezdirilmesi duru
munda, deri altındaki 
ön madde D vitami
nine dönüşür.
Aspirin 
Kanı sulandırıp 
akışkanlığını artırmak 
için alıyor. Kanın pıh 
tılaşmasını önlüyor.
• Serbest radikallerin 
hücre zarındaki yağı 
oksitlenmesine ve 
böylece kanser olu 
şumuna engel olur.
• Kötü huylu (LDL) 
kolesterolün serbest 
radikaller vasıtasıyla 
oksitlenip damar 
çeperine çökerek 
sertliği (ateroskleroz) 
yapmasını engeller. 
Böylece yüksek 
tansiyon, kalp krizi, 
felç gibi hastalıklar 
önlenmiş olur.
• Bağışıklık ve 
savunma sistemini 
güçlendirir.
Azlığı
Yüksek tansiyon, 
kalp krizi, felç gibi 
hastalıkların erken 
yaşta gelişmesine 
neden olur. 
Kaynakları 
Sızma yöntemiyle 
üretilmiş sıvı yağlar
da ve bu yağların 
elde edildiği yiyecek 
maddelerinde 
bulunuyor.

Bedenin ve
ruhun sağlık 

kaynağı ıhlamur

Uzmanların soğuk 
kış günlerinde 
tüketilmesini 
önerdiği besinler 
arasında ıhlamur lis
tenin en başında yer 
alıyor.
Uzmanların soğuk 
kış günlerinde 
tüketilmesini 
önerdiği besinler 
arasında ıhlamur lis
tenin en başında yer 
alıyor.
Özellikle mide 
sorunu olanlara 
önerilen, ayrıca grip 
ve nezle gibi 
hastalıklara da deva 

| olan ıhlamur, sakin- 
I leştirici bir etkiye de 
sahip...
İçinde uçucu yağ, 
tanen, şeker, C ve P 
vitamini, reçine ve 
enzimler bulunan 
ıhlamun, bu nedenle 

tek başına kaynatılıp 
içildiğinde hazmı 
kolaylaştırıyor. 
Bunun yanı sıra ıhla
muru içine biraz 
kekik, nane ve 
rezene katarak kay
natıp içtiğinizde hem 
mide yanmalarına, 
hem de kusma türü 
rahatsızlıklara iyi 
geliyor.
Uzmanlar, az miktar
da karanfille 
tüketildiğinde ıhla
murun sakinleştirici 
bir etkisinin de 
olduğunu belirtiyor. 
Ihlamur, grip ve 
nezle gibi hastalıklar 
sırasında 
tüketildiğinde ise ter
lemeyi sağlıyor ve 
vücudun direncini 
arttırarak bu hastalık
ların tedavisine 
yardımcı oluyor.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

517 34 00
513 23 29
513 10 68
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

BELEDİYE 
Santral 513 45 21 -23 
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21 -122 
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz 185

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 51313 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

______ OTOBÜS______

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

AKCAN PETROL 513 1079
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 14 

Tel: 513 01 43 GEMLİK

Gemlik Karfez
OIMLİK'İK İLK KOKLOK IİYKIİ • *!»■»«!

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2899 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahib? : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ÖDEME NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone, Avea 
Elektrik. Su. Telekom

K.K. Borçları, Baâkur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI SMILE SHOP'TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Sıpile ADSL Tfirk Teleken) BAŞVURU NOKTASI
-- D'SNART SATIŞ NOKTASI 1
- CEP TELEFONU SATIŞI
— TURKCELL ■ VODAFONE ■ AVEA ■ KONTÖR SATIŞI
-BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
-CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOLOJİK ÜRÜN1ER 1

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 512 12 00

PRATİK KRFDİ ^AN^A R>*nA‘a eIoIaşmaeİan uyquN knsdi seçeneKIerİ■ İV1I 1l\ IMlLlz I İIitvaç kREdisi <■ taşit kREdisi VE koNUT kREdisi



GÜLLÜ YAPI
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

FİLLİ BpYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIADAVAT 
NALBUA 
SIHHİ TESİSAT 
AKSCSUAA 
BİÜMUM İNŞAAT 
MALZ€M€L€Rİ

GEMLİK’İN İLKGÜNLÛK SİYASİ GA Z E T E SI
9 Kasım 2007 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

asır Takı Bilezik Örme Kursu’ndaki 20 kursiyer, usta öğretici olacak

ssiz Mnlaıı kurtaracak proje
S İşsiz ev kadınlarını 
meslek sahibi yapacak 
olan Hasır Takı Bilezik 
Örme Kursu’nun ilk 
ayağı olan usta öğretici 
yetiştirme kurslarına 
başlandı. Halk Eğitim 
Merkezi’nde düzenlenen 
törende konuşan 
Kaymakam Baygül, 
amaçlannın insanlara 
istihdam yaratıp, işsiz 
lige çare olabilmek 
olduğunu söyledi. 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Halk ne yapıldığını bilmeli
Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik 

Belediyesi’nce ilçe içinde yapımı sürdü 
rülen yatırımlar devam ediyor.

Örneğin Büyükşehir Belediyesi’nce İha 
leşi yapılan ve inşaat çalışmaları bitirilmek 
üzere olan Umurbey Köprülü Kavşağı var.

Bir diğeri, Gemlik Şehirlerarası Otobüs 
Terminali..

Kanalizasyon Deniz Deşarj boru hattı..
Gemlik Belediyesl'nin 11 Eylül İlkokulu 

yanına yaptığı bina ile Çarşı Meydam'na 
yaptırdığı İş Merkezi binası..

Devamı sayfa 5'de

Büyük kurtarıcı 
ölümünün 69. 

yılında anılacak 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümü 
nün 69. yıldönümünde tüm yurtta düzenle
nen törenlerle yarın anılacak. İlçemizdeki 
törenler saat 09.00’da Atatürk Anıtı’nda 
saat 09.30'da Kültür Merkezi'nde yapılacak.

THK’dan Vakfa
fitre bağışı

Türk Hava Kurumu tarafından Ramazan 
ayında vatandaşlara dağıtılan fitre zarfla 
rından elde edilen gelirin yüzde 50’si Kay 
makamhk Sosyal Yardımlaşma ve Daya 
nışma Vakfı’na verildi. Haberi sayfa 2’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

Sigaranın î 
ateşi evi 

yakıyordu
Gazhane Caddesi 
Akmanlar Apartma 
nı’nda çıkan yangın 
mahalle sakinlerine 
korkulu anlar yaşat
tı. Sigara ateşinin 
çocuk hazasının 
üstündeki yatağa 
düşüp yanmasıyla 
başlayan yangın, 
kısa sürede söndü 
rüldü. Sayfa 5’de

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

Su uyur düşman uyumaz
Emperyalizm ve Siyonizm elele Türkiye 

Cumhuriyeti'nin sosyo-ekonomik ve kültürel 
değerleriyle oynuyor.

Giyim kuşamdan beslenme alışkanlıklarına 
kadar her alana müdahale ediyor.

Amaç belli..
İçeriden zayıflatmak.
Hedefe kolay ulaşmak.
Sinsice..
Ne var ki..
"Biz adam olur muyuz? Ne olacak bu 

Türkiye'nin hali?" biçiminde duyageldiğimiz 
ve yakındığımız hal*l pür melalimizi düzelt
mek için ne yapıyoruz?

Bize biçilen rolü kabul etmemek için tepki 
veriyor muyuz?

Bazen veriyoruz,genelliklede iyi oynamaya 
gayret ediyoruz.

Şişli'de bir dürümcü biraz da ekonomik 
kaygılardan olsa gerek..

Aşağıdaki satırları reklam duyurusuna 
yazmış.

Bilerek ya da bilmeyerek ele aldığı konular 
ve uyarılar tam yerinde.

Gerçeği ortaya koyuyor.
"Diyet, perhiz, rejim gibi faaliyetler hedefte 

Türk delikanlılarının ve genelde de Türk mil
letinin devamını engellemek için dış mihrak
lar tarafından gündeme getirilmiş şuurlu bir 
düzmecedir.

Gaye, eskiden bir koyunu, bir oturuşta 
götüren dev gibi babayiğit atalarımızı ve tar
lada doğum yaptıktan sonra bebeğini kun
daklayıp, elde orak tarlada çalışmaya devam 
eden Türk kadınlarını;

Kalori hesaplayan, hapşırınca yatağa 
giren, fıtness ve aerobik yapan çıtkırıldım 
tiplere dönüştürmek ve büyük Türk ırkını 
Çinliler, Japonlar gibi sıska, zayıf ve sağlıksız 
bir ırk haline getirmektir.

İcabı halinde 240 kiloluk top mermisini tek 
başına namluya süren bir babayiğidin, kalori 
hesaplayan, yoğurtlu kebabı reddeden bir 
züppe haline getirilmesinden daha büyük bir 
soykırım olabilir mi?

İç yağının, kuyruk yağlarının, anamızın 
Vita yağının kolestrol yaptığı palavradır.

Kolestrol, kebapları yedikten sonra iki şişe 
soda içerek ayarlanabilecek bir gaz duru
mudur.

Sakin bu oyuna düşmeyin.
Feminizm, kadın hakları, çevre şuuru ve 

eşitlik adı altında Türk kızlarının akılları 
çelinerek, yemek yapmayı bilmeyen, bizim 
istikbalimiz olan yavrularını, abuk subuk 
yiyeceklerle yetiştirecek, damak zevki 
gelişmemiş, sunta kılıklı diyet bisküvilerini 
yiyecek sanan bir hale getirmişlerdir.

Ayrıca kör olası dış mihraklar, bu 
kızlarımıza kebap, soğan, çiğ köfte vb. 
Lezzetleri yiyen, bardak bardak şalgam suyu 
içen yiğitlerimize hanzo-kıro gibi sıfatlar tak
mayı öğretmişlerdir.

Ayrıca son yıllarda moda gibi gösterilmeye 
çalışılan Çin mutfağı diye birşey yoktur. Bu 
sözde mutfak, acaip zerzevat ile acaip 
mahlukatın, wog adı verilen bir tencerede yari 
pişmiş yarı çığ olarak hazırlanıp insanlara 
eziyet olsun diye sopalarla yenmesinden 
ibaret bir hokkabazlıktır. Sakın kanmayın, 
sakın yemeyin. Helal değildir!

Unutmayın su uyur, düşman uyumaz!"

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

THK’dan Vakfa fitre bağışı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her yıl 
Ramazan ayında 
vatandaşlara 
dağıtılan fitre 
zarflarından elde 
edilen gelirin 
yüzde 50'sini 
Kaymakamlık 
Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı'na bağışta 
bulunan 
Türk Hava 
Kurumu Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Besim Uzunoğlu 
ile yönetim kurulu 
üyesi Aylin 
Şentürk, 2006 
yılına ait fitre ve 
zekat payını 
dün Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile Vakıf Müdürü 
Müzeyyen 
Eroğlu'na 
teslim ettiler. 
Fitre ve Zekat 
olarak toplanan 
25.817.86 YTL'nin 
yû'Zue enı’sı’ Olan 
12.908.93 YTL’yi 
Vakfa vermekten 
mutluluk duyduk

larını belirten 
THK Gemljk 
Şubesi 
Başkanı Besim 
Uzunoğlu, 
2007 yılı için 
Fitre ve zekat 
tutarının ise 
3ı bin 3ÛÛ yTl 
olacağını 
söyledi.
Vakfa bağışlanan

bu paraların 
toplanmasında 
emeği geçenlere 
teşekkür 
eden 
Kaymakam 
Mehmet
Baygül, 
Gemlık'in çok 
geliri olmasına 
rağmen fakirinin 
de çok olduğunu

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 2f-FaffiH317 94

belirterek, 
"Bu parayı gerekli 
şekilde yardıma 
ihtiyacı olanlara 
harcayacağız. 
Fitre ve zekatını 
THK'na vererek 
bize de katkıda 
bulunan vatan- ■ 
daşlarımıza 
teşekkür e 
diyorum" dedi.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü, 

S Hazır Mutfak, 
'v Dış kapı çelik kapı, 

iç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

S Islak zeminler seramik

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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^iasır Takı Bilezik Örme Kursu’ndaki 20 kursiyer, usta öğretici olacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

YauYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Gemlik Kaymakam
lığı tarafından 
projelendirilen Hasır 
Takı Bilezik Örme 
Kursu Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi’nde 
devam ediyor. 
Kursu gezen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, kadınların 
yaptığı ele emeği 
ürünleri görünce 
yapmak istedik
lerinin ne kadar 
haklı olduğunu gös
terdiğini söyledi. 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı toplantısını 
üyeleriyle birlikte 
HEM'de yapan 
Kaymakam Baygül, 
Temmuz ayından 
bu yana kurs 
gören ve kursun 
bitiminde usta 
öğretici olacak 
kursiyerlerin 
ürettikleri hasır takı 
bilezikleri inceledi. 
İzmir Aliağa 
HEM'den gelen 
takı hocası Tuğba 
Husalar'ın gözeti
minde eğitilen 
20 kursiyer bayan 
kursun bitiminde 
birer Usta öğretici 
olarak öğrenci 
yetiştirebilecekler. 
Kursiyerlerle 
bir araya gelen 
Kaymakam Mehmet

Kaymakam Baygül, kurs öğretmeni Tuğba Husalar, Vakıf 
^Müdürü Müzeyyen Eroğlu ve kursiyerler ile birlikte görülüyor ;-

Baygül, Hasır Takı 
Örme Projesinin 
Kaymakamlığa gelen 
bir bayanın öneri
leriyle hayata 
geçirildiğini belirte 
rek, gelinen zamar- 
da yapılanlardan 
bilgiler verdi. 
Amaçlarının insan
lara istihdam yaratıp 
işsizliğe çare ola
bilmek olduğunu 
söyleyen Baygül, 
bu işin en güzelinin 
yapıldığı İzmir 
Aliağa ilçesinde 
yapılan incelemeden 
sonra ikinci olarak 
Gemlik'te bu işin 
yapılmasına 
öncülük etmek iste
diklerini ifade etti. 
Gemlik'te yapılacak 
ürünlerin mamul 
olarak İzmir 
Aliağa'ya gönderile
ceğini söyleyen

Kaymakam Baygül, 
orada yapılacak 
atölye çalışmasın
dan sonra ürünlerin 
yeniden Gemlik'e 
getirileceklerini 
pazar arayışına 
geçeceklerini 
söyledi.
İşsiz ve sosyal 
güvencesi bulun
mayan kadını kur
taracak bir proje 
olduğunun altını 
çizen Kaymakam 
Baygül, "Şu anda 
240 sosyal güvence
si bulunmayan 
kadınımızın müra
caatı var, Gemlik'in 
her bölgesine 
dalga dalga ulaştır
mak istiyoruz.
Kooperatifleşme 
yolunda büyük 
aşama kaydettik, 
projenin Gemlik'e 
ne kazandıracağını

yakın zamanda 
göreceğiz. Bu 
projenin geleceği 
sîzlerin ellerinde 
olacaktır" dedi. 
Projeye Belde 
başkanlarının yanı 
sıra Ticaret Odası, 
Ticaret Borsası 
ve Esnaf Odasının 
da desteğinin 
bulunduğunu 
belirten Kaymakam 
Baygül, "Kadınımıza 
balık yemesini 
değil, balık tut
masını öğreteceğiz, 
yani kendi ekonomik 
kazanımını 
kendinin kazanma 
sini sağlayacağız. 
Bu proje ile gerçek
ten iyi bir iş 
yaptığımıza inanı 
yorum. Proje 
Gemlik'e katkı 
sağlayacaktır" 
şeklinde konuştu.

Sıcak istibarahatmış !...
Bu tiyatronun, bu oyunun adını koymalıyız, 

biz koymazsak bir gün gelecek tarih koya
caktır.

Dünya Televizyonlarına pozlar verdiler, el 
sıkıştılar ve “Türk - Amerikan dostluğunu’’ 
dünyaya açıkladılar.

Sanki önce dost değildik. Hiç karşılaş
mamıştık.

Ordularımız yabancıydı. Birlikte savaş- 
mamıştık.

Bu yüzden olsa gerek; iki lider, yanlarında 
genelkurmaylarından generalleriyle birlikte 
buluştular ve omuzlarına tünemiş çaresiz 
liğin kısır döngüsünü kıracaklarını, bu işi 
halledeceklerini, “ortak düşman PKK’yı” 
dağlardan indirip vuracaklarını ilan ettiler.

Duy da inanma benim saf halkım...
Beyaz saray denen yerde Tarih yazılıyor!.
Sinek uçsa...
Tavşan kaçsa...
Yılan aksa...
Anında görecekler.
Yani sıcak istihbarat” paylaşılacak.
Amerikalılar her şeyi gözleyecekler, bize 

haber verecekler..
Bak... Bak... Bak!
İşte PKK’li Murat Karayılan...
İninden çıktı, dağda geziyor....
Anında saptanacak! Murat Karayılan vuru

lacak.
Bak... Bak... Bak...
ABD anında saptayacak.
Anında Türkiye’ye bildirecek.
Anında nokta atışı!
PKK işte böyle bitirilecek.
Çocuklara masallar...
Ne müthiş propaganda...
Şehit kanı üzerinden Oval Oda’da Tayip 

Erdoğan Bey - Bay Bush yağlaması...
Amerika’nın Türkiye’de sıfıra inen itibarını 

şehit kanıyla yıkama...
Amerika olmazsa istihbarat vermezse Türk 

ordusu bir hiçtir...
Orduyu aşağıma, benim iznimde havası 

veriliyor..
ABD olmazsa Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin çıkardığı “tezkere” buzdolabına 
konulmuş yoğurttur!

Yoğurt yağa dönüştü.
İş bu kadar kolaysa Amerikan ordusu 

Afganistan *da ve Kuzey Irak’ta ABD ordusu 
bu “sıcak istihbaratı” kullanıp başarılı ola
madı.

Irak kan denizine döndü,
1 milyon sivil, 5 bin ABD’li asker öldü, 
Afganistan dağlarında Usame Bin Ladin 

yakalanamadı ama Kuzey Irak dağlarındaki 
PKK’lıları anında bulacak.

Şehit kanı üzerinden...
ABD yağlanıyor.
Bunu kabullenme halkım..

K AŞ€D€ ft€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

ÇrSAATTE TESLİM EDİLİR 
Körfez Ofset

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

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

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Öğrenci seçimleri hm !■ 0
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te bulunan 
18 İlköğretim Okulu 
ile 7 Lise ve 
1 Mesleki Eğitim 
Merkezi'nin kendi 
aralarında seçtikleri 
Öğrenci Meclis 
Başkanları dün 
Gemlik'i Bursa'da 
temsil edecek 
başkanı seçtiler. 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Salonunda 
yapılan seçime 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürü Hüseyin 
Znn'da katılırken 
öğrenciler aracında 
kıran kırana bir 
seçim yaşhndı.
26 okul temsilcisinin 
öğretmenleri ve 
okul müdürleriyle 
katıldığı seçimlerde 
İlköğretim okulların
dan 8 Lise'lerden 
2 olmak üzere 
toplam 10 öğrenci 
seçilmek için 
mücadele etti. 
Demokrasinin 
başlangıcı olarak 
okullara yansıtılan 
seçim sistemine 
göre yapılan 
seçimlerde ilçe 
temsilcisi olmak 
isteyen adaylar 
dilekçe ile sandık 
kurulu başkanlığına 
müracaat ederek, 
seçime katıldılar. 
Öğrencilerin kendi 
aralarında seçtikleri 
sandık kuruluna 
İsmail Bayar, Emre 
Kotan ile Buse Gür , 
seçilirken kullanılan 
26 oydan 25'i 
geçerli 1’i ise 
geçersiz sayıldı. 
ÇEŞİTLİ VAATLERDE 
BULUNDULAR 
Kendilerini tanıtarak 
arkadaşlarından oy 
talebinde bulunan 
adayların tümü 
okul larda sosyal 
etkinliklerin 
fazlalaştırılması

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sağlık Bakanlığı’nca başlatılan meme kanseri ve 
erken teşhis konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İsmail Erkan Köseoğlu * Adem Tosun • Galip Can Peltek

“Erken teşhis hayat kurtarır*1

noktasında bulunur 
ken bazıları ise 
siyasi parti 
adaylarını aratmadı. 
"Boş vaatlere kan-1' 
mayalım" paroiasıyia 
oy kullanacaklardan 
oy isteyen adayların 
yanı sıra "Kendimi 
Gemlik'e adaya
cağım" diyene kadar 
bir çok vaatlerde 
bulunuldu.
Adaylardan Gemlik 
Lisesi öğrenci Meclis 
başkanı Adem Tosun 
ile EML öğrenci 
Başkanı Galip Can 
Peltek 9'ar oy alırken

İlköğretim Okulu 
temsilcisi İsmail 
Erkan Köseoğlu 
5 oy aldı.

>*Eşit oy alan iki aday 
arasında Adem 
Tosun ay farkı ile 
daha büyük 
olduğundan 
ilk sırayı alırken 
Galip Can Peltek 
ikinci sırada kaldı. 
İlk üç sırayı 
alan adaylar ll’de 
yapılacak öğrenci 
meclis başkanlığı 
seçimlerindeGemlik'i 
temsil etme hakkı 
aldılar.

Efcument ESEN
Sağlık Bakanlığı’nca 
ülke genelinde 
geçtiğimiz hafta 
başlatılan "Kendi 
kendine meme 
muayenesi" konulu 
bilgilendirme toplan
tıları ilçemizde de 
aralıksız şekilde 
devam ediyor.
Gemlik İlçe Grup 
Sağlık Başkanlığınca 
başlatılan hanımlara 
yönelik meme 
kanseri bilgilendirme 
toplantıları dün 
Grup Başkanlığı 
hemşerileri Huriye 
Demir, Belkıs Sultan 
Özbekk ile 2 Nolu 
Sağlık Ocağı hemşi 
relerinden Erkoca 
tarafından İlçemiz 
Halk Eğitim Merkezi

“tolıuriyehetaMİamz”aıılatılılı
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
8. sınıf öğrencilerine 
"Cumhuriyet 
ve Kazanımlarımız” 
konulu 
konferans verildi. 
Okulun salonunda 
verilen konferansa 
konuşmacı olarak 
katılan Gemlik 
Cumhuriyet Savcısı 
Orhan Güngör, 
Cumhuriyet ve 
onunla insanlarımızın 
kazandığı 
haklarımızdan 
öğrencilere 
bilgiler verdi. 
80 öğrencinin 
katıldığı 
konferansa 
Okul Müdürü 
Hayrettin Minare 
ile okulda 
bulunan 
öğretmenler de 
katıldılar.

bayan kursiyerleri ile 
Ticaret Lisesi kız 
öğrencilerine yönelik 
dün bilgilendirme 
toplantıları yapıldı. 
Bilgilendirme toplan
tılarında hemşireler 
meme kanseri konu 
sunda bayan davet 
(ileri bir kez daha 
uyararak, erken 
teşhis sonucunda 

kanserden ölümlerin 
olamadığını hatırlat
tılar. Kendi kendile 
rine yapacakları 
muayene sonucunda 
kanser belirtileri 
hisseden hastaların 
en kısa zaman 
içerisinde sağlık 
kuruluşlarına 
müraacat etmeleri 
istendi.



9 Kasım 2007 Cuma Gemlik KBrfet

Halk ne yapıldığını bilmeli
Bu yatırımlar Gemlik Halkı için 

gerçekleştiriliyor.
Ama Gemlikli buralara nelerin 

yapıldığını bilmiyor.
Yapılan hizmetlerin tanıtımını 

yapma görevi Belediyelere düşü 
yor.

• Ancak bugüne kadar bu konu- 
da bir çalışmayı ilk kez geçtiğimiz 
günlerde Çalışma ve Sosyal Gü 
venlik Bakanı Faruk Çelik tarafın
dan temeli atılan Ahmet Dural 
Meydam'ndaki hizmet binasına ve 
Belediye Oteli ile Terme Kaplıca 
sına ait projelerin sergilenmesin 
de gördük.

Bursa Belediyeleri tanıtıma 
önem veriyor.

Yatırım projelerinin detaylı 
görüntüleri çeşitli mekanlarda 
sergilenerek halk bilgi sahibi 
yapılıyor.

Yapılan hizmetlerin temel atma 
törenlerine halkı davet etmekle iş 
bitmemeli.

Dün Umurbey’den inerken 
yapımı devam eden köprülü 
kavşak inşaatını görüntüledim.

İnşaatın ayak yapıları tamam
landı, üst betonlar yerleştirildi, 
demir hasırları örülerek betonu 
dökülünce işin yüzde 75'i tamam
lanacak.

Çalışan iş yerinde şantiye şefini 
bulamıyorum. Çalışan işçilerden

Gü(ıe Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmall.com

giriş çıkışların nasıl olacağını 
soruyorum. Yanıt yok.

Bir vatandaş olarak yapılan 
hizmetin nasıl bir şey olacağını 
merak ediyorum.

Dörtyol’da ikide bir kazalar olu 
yor. İnsanlar ölüyor. Maddi hasar
lar meydana geliyor.

Acaba Umurbey Köprülü 
Kavşağı bittiğinde Dörtyol kavşağı 
çıkış ve giriş trafiğine kapatılacak 
mı?

Bunu bilen var mı?
Olacağını sanmıyorum.
Bu projenin bir maketi veya çizi 

mi Belediye Sergi Salonu'nda 
veya kentin bir köşesinde halka 
tanıtılamaz mı?

Aynı şey Terminal binası için de 
geçerli. Diğerleri için de..

Belediyeler bu konuda internet 
sayfalarında da bir sayfa açabilir
ler.

Ama bu konulara hiç önem 
veren yok.

Gemlik Belediyesi'nin Caddeye 

bakan birçok işe yaramaz pence- 
seri var. Bu pencerelere konacak 
panolarda hizmetlerin sergilen
mesi yapılabilir.

Bu hizmeti getiren Belediye 
Başkanları da çalışmalarını halka 
daha iyi tanıtmış olur, puan kaza 
nır.

YANGINLAR ARTIYOR
Bu hafta içinde iki yangın ola 

yıyla karşılaştık.
İki yangında ihmal nedeniyle 

çıkmıştı.
Birinde evdeki küçük çocuk 

çakmakla oynayınca ev yandı, İkin
cisinde ise içilen sigaranın yanan 
külü çocuk odasını yaktı.

İnsanlar yangınlardan korkarlar.
Çoğu kez yangın felakete de 

dönüşür.
Maddi ve manevi yıkımlara 

neden olur.
İhmalden doğan yangınlar 

sıralamanın ilklerini oluştursa da 
bacaların temizlenmemesinden 
doğan yangınlarda hemen onun 

arkasından gelir.
Belediyeler baca temizlenmesi

ni zorunlu hale getirmeli.
Her apartmanın bacasının temiz 

lenmesi kayıt altına alınmalı.
Baca temizliğini yapan özel fir

malar veya belediye iftaiye ekipleri 
standart formu doldurup tarihini 
yazıp imzalamah.

Bunlara bilgisayar ortamında 
kontrol itmek çok kolay.

Hatta özel programlar bile yapıl
malı.

Bacasını temizlemeyen apart
man yönetimine veya ev sahibine 
maddi cezalar verilmeli.

Bir kişinin ihmali ile çıkan 
yangın birçok aileyi evsiz bıraka
biliyor. Bu iş o kadar zor olmasa 
gerek.

Geçmişte bu konuda bazı 
belediye başkanlarına öneriler 
getirmiştim.

Her apartmanın ve evin bir kim
lik cüzdanı olmalı.

Bu cüzdanda konutla ilgili bilgi 
ler -inşaatın yapıldığı tarihten 
itibaren- bulunmalı.

Bu bilgiler içinde baca 
temizli ğinin yapılıp yapılmadığı da 
yer al malı.

Bu denetimler yapılmadığı süre 
ce yangınlar bitmeyecektir.

Görev belediyelere düşüyor.

Sigaranın ateşi evi ya Wıı

Gazhane 
Caddesi Akmanlar 
Apartmanı’nda 
çıkan yangın 
kısa sürede 
söndürüldü.
Dün saat 10.45 
sıralarında 
girişi Gazhane 
Caddesi’nden 
olan Akmanlar 
Apartmanı’nda 
Şerafettin öner’in 
oturduğu dairenin 
çocuk odasındaki

hazadan çıkan 
dumanlar 
üzerine itfaiyeye 
haber verildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Grubu anında 
olay yerine yetişerek, 
yeni başlayan 
yangını kısa 
sürede söndürdü. 
Yangının çocuk 
hazasındaki yatağa 
düşen sigara 
ateşinin için için

yatak süngerini yak- öğrenildi. Olayla ilgili 
ması sonucu çıktığı soruştrma başlatıdı.

ELEMAN ARANIYOR
GOLD STAR 

YEMEK SANAYİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

GIDA TEKNİKERİ
ARANIYOR.

TEL: 524 84 17
Şeref Bağcı adına kayıtlı olan 

K1 ve K2 belgelerinin taşıt 
listeleri kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.

ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

*Gemllk Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:quler@hotmall.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Paralı askerler Hakkari'de
Terörle mücadelede 
etkin görev alacak 
profesyonel orduda 
ilk atamalar yapıldı. 
Jandarma Genel 
Komutanlığı, Jandar 
ma Komando Tugay 
ları'nda görev yapa 
cak 400 uzman erbaş 
komandonun atama 
sim yaptı. Altı aylık 
eğitimden geçecek 
komandolar 2 bin 
YTL maaş alacak. 
Uzman jandarma 
komandolar mayıs 
ayında sıcak bölgede 
hizmete başlayacak. 
6 AY EĞİTİM 
ALACAKLAR 
Geçen hafta içinde 
400 uzman erbaş ko 
mando adayına çağrı
da bulunan Jandarma 
Genel Komutanlığı, 
Jandarma Komando 
Tugaylan'nda görev 
yapacak 400 uzman 
erbaş komandonun 
atamasını yaptı. 
Adayların, bulunduk
ları ilin jandarma 
komutanlıklarına baş 
vurarak yapılan ata
mayı tebellüğ etme 
leri istenip, adayların 
18 Kasım 2007 tari
hine kadar İzmir Foça 
Jandarma Okullar 
Komutanlığı'nda bu 
lunmaları gerektiği 
belirtilmişti.
Atamaları yapılan 
400 jandarma uzman

erbaş komandolar 6 
ay süreyle alacakları 
eğitimden sonra 
görev yapacakları 
komando tugaylarına 
gönderilecek.
UZMANLIK 
ALANLARI GENİŞ 
Jandarma uzman 
çavuş komandoları, 
zor arazilerde, günde 
en az 25-30 kilometre 
yürüyerek, teröristler
le temas sağlayabile
cek, çatışmaya gire
bilecek ve onları etki
siz hale getirebilecek 
şekilde eğitilecek. 
Uzman çavuşlar, ma 
yın ve patlayıcı mad
deleri tanıma, tespit 
etme, etkisiz hale 
getirme, çatışma böl
gesinde teröristlerin 
üzerine yerleştirilen 
patlayıcılara müda
hale etme ve bomba 
düzenekleri konusun
da da özel eğitim ala
cak. Göreve başlayan 

uzman çavuşlar, 
görev tazminatları 
ile birlikte yaklaşık 
2 bin YTL alacaklar. 
ÇETİN ARAZİ 
EĞİTİMİ 
Uzman jandarma 
komandolar, doğu 
ve güneydoğuya 
benzer, dik, kayalık 
arazilerde komando 
eğitiminden geçirile
cek. Zor şartlarda 
eğitim alan koman
dolar, her şart 
altında savaşabilme 
yeteneğine sahip 
olacak. Komandolar, 
gerçek mermilerle 
atış altında sızma, 
el bombası atışı, 
hayatı idame, 
gece ve gündüz 
şartlarında ateş 
altında ilerleme, 
sürpriz hedef atış 
alanından geçiş 
ve teröristin ateş 
baskısı altında 
hedefin ateş altına 

alınabilmesi gibi 
konularda da 
eğitilecek.
ALTI TUGAYDA 
GÖREV 
YAPACAKLAR 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
terörle mücadele 
profesyonel 
ordu modeline 
geçeceğini ilk kez 
Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral 
İlker Başbuğ açık
lamıştı. Başbuğ, 
28 Haziran 2007 
tarihinde Eğirdir 
Dağ Komando 
Okul Komutanlığı'na 
düzenlenen 
basın turunda, 
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ile 
Jandarma Genel 
Komutanlığı 
bünyesinde olan 
6 komando 
tugayının tamamıyla 
uzman erbaşlardan 
oluşacağını 
ifade etmişti. 
Org. Başbuğ'un 
açıklamasından 
hemen sonra 
uzman erbaş 
komando alımı 
için harekete 
geçildi ve ilanlar 
verildi. Jandarma 
uzman erbaş 
komando sınavı 
17-18 Eylül tarih
lerinde yapıldı

Şehit Şimşek’e son görev

Tunceli'de terör 
örgütü PKK ile 
çıkan çatışmada 
şehit olan Jandar 
ma Uzman Çavuş 
Bahtiyar Şimşek, 
Kırşehir'in Kaman 
ilçesinde binlerce 
kişinin katıldığı 
cenaze töreniyle 
son yolculuğuna 
uğurlandı.
Kaman Cumhuriyet 
Meydanı'nda düzen
lenen cenaze töre
nine,ellerinde Türk 
bayraklarıyla katılan 
yaklaşık 10 bin kişi, 
bölücü terör örgütü 
aleyhine sloganlar 
attı. Şehit Jandarma 
Uzman Çavuş 
Bahtiyar Şimşek'in 
cenazesi, Devlet 
Hastanesi morgun
dan alınarak 
babasının Hacıpınar 
Mahallesi'ndeki 
evine götürüldü. 
Şehit Şimşek'in 

cenazesi, buradan 
kortej eşliğinde 
Cumhuriyet 
Meydanı'na getirildi. 
Şehit Şimşek'in eşi 
Selda Şimşek (19), 
çocukları İlker (4) 
ve Alper (2), tören 
alanında şehit 
Bahtiyar Şimşek'in 
Türk Bayrağı'na 
sarih tabutu başın
da dimdik ayakta 
durmaya çalıştı. 
Terör örgütü 
PKK'ya en büyük 
acıyı çocuklarını 
yine asker yaparak, 
göstereceğini 
belirten Selda 
Şimşek, "Ben size 
en büyük acıyı 
çocuklarımı da 
asker yaparak 
göstereceğim. 
Kökünüzü kazıya
cağız. İki tane daha 
asker yetiştiriyo
rum. Ağlamıyorum" 
dedi.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK

‘Oî'&e®*

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

W»

DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
MASA SUMENİ - KARTON FANTAZİ ÇANTA - ÇANTALAR - OTO KOKUSU - 
ANAHTARLIK - KÜLLÜK - KALEMLİK - TABAK ALTLIĞI - SAAT ÇEŞİTLERİ 

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
Körfez Ofset matbaacilik-yayincilik-reklamcilik 
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 5î Si tax: 513 35 95
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Kahvehanelerde sigara içme »aşağı
Başbakan Recep Tay 
y ip Erdoğan'ın iste 
miyle AKP Trabzon 
Milletvekili Cevdet 
Erdöl'ün hazırladığı, 
geçen dönem komis 
yondan geçen ve ka 
dük olmayan, resmi 
ve özel kurumlarla, 
işyerlerinin her türlü 
kapalı alanlarında her 
ne surette olursa 
olsun sigara içilmesi 
ni yasaklayan teklif, 
Adalet Komisyonu'n 
da benimsendi.
TBMM Adalet 
Komisyonu Ahmet 
iyimaya başkanlığın
da toplanarak, 
“Tütün ve Tütün 
Mamüilerinin 
Zararlarının Önlen
mesine Dair Kanun” 
teklifini görüştü. 
Teklif AKP, CHP ve 
MHP'nin oylarıyla 
benimsendi. Yasa 
teklifinin önümüzdeki 
günlerde Genel 
Kurul’da ele 
alınması bekleniyor. 
- SİGARA POŞETTE 
SATILACAK-
Resmi ve özel kurum
larla, işyerlerinin her

türlü kapalı alanların
da sigarayı yasak
layan teklifin 
yasalaşması halinde, 
eğlence yerleri ve 
kahvehanelerde de 
sigara içilemeyecek. 
Sigara markette 
poşete girecek.
- ARAÇTA DA YASAK 
Resmi araç sürücü
leri ile araçlarında 
tütün ürünleri tüket
meyen bir başkasının 
bulunması halinde 
özel araç sürücüleri, 
araç kullandıkları 
sürece sigara içeme 
yecekler. Teklif yasa 
ğı delene 50 YTL 
ceza öngörüyor. Yasa 
teklifi, polis, asker ve 
zabıtanın da ünifor

mayla sigara 
içmesini yasaklıyor, 
yasağa aykırı hareket 
edenlerin disiplin 
amiri tarafından 
100 YTL para 
cezasına çarptırıl
ması öngörüyor.
-ÇOCUĞA 
SATANA HAPİS - 
Yasa teklifinde ayrı
ca, tütün ürünlerini 
18 yaşın altındakilere 
satan ya da tüke
timine sunanlar ile 
kamu binalarında 
sigara içimini 
engelleyici önlem 
almayan yetkili 
kamu görevlisine 
altı aydan bir yıla 
kadar hapis cezası 
öngörülüyor.

Ayrıca okul, hastane, 
ibadethane binaları 
ve bahçeleri ile 
karayolu, demiryolu, 
denizyolu ve hava 
yolu taşıma araçların
da sigara içilmeye
cek. Kamu hizmet 
binaları, lokanta, 
kahvehane, birahane 
gibi eğlence yerleri 
ile otellerde, demir 
yolu taşıma 
araçları ve denizyolu 
taşıma araçlarının 
güvertelerinde sigara 
içmek için özel 
bölümler oluşturula
cak. Tütün ürünleri 
market rafları gibi 
tüketicinin doğrudan 
ulaşabileceği ve 
çocukların bizzat 
alabilecekleri 
şekilde takdim ve 
teşhir edilemeyecek. 
Tütün ürünleri 
tüketilmesine 
mahsus alanlara 
çocuklar giremeye
cek. Tütün ürün
lerinin ve üretici 
firmaların isim, 
markaları 
kullanılarak reklamı 
yapılamayacak.

Kıbrıs açıklarında 
Türk gemisi battı
Mersin'den Kıbrıs'a 
yük ve araç taşıma 
cılığı yapan "Dolphin 
1" adlı gemi Kıbrıs 
açıklarında battı. 
Kazada geminin 2 
kaptanının kay
bolduğu bildirildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
Mersin Limam'ndan 
hareket eden KKTC 
bayraklı Dolphin adlı 
gemi Kıbrıs Karpaz 
açıklarında fırtınaya 
yakalandı. Dümen 
arızası ve ağır hava 
şartları nedeniyle 
makine dairesi su 
alan gemiden önceki 
akşam saat 19.15 
sıralarında yardım 
çağrısı yapıldı. 
Denizcilik 
Müsteşarlığı Deniz 
Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü Ana 
Arama Kurtarma 
Koordinasyon 
Merkezi'nce geminin 
yakınlarında seyir 
halinde bulunan 
Panama bayraklı 
"Rialto" adlı gemiyle 
görüşülerek 
"Dolphin-1"in yanına 

gitmesi istendi. 
Gemideki 10 person
elden 7'si Rialto 
gemisi tarafından 
kurtarıldı.
içerisinde 1. Kaptan 
Fahri Dündar ve 2. 
Kaptan Cemalettin 
Okkıran ile 1 perso 
nelin bulunduğu ge 
mi, Kıbrıs'tan gelen 
bir römorkör tarafın
dan Gazi Magosa 
Limanı'na çekildiği 
sırada battı. Geminin 
batması sırasında ge 
mide bulunan 3 kişi
den biri kurtarılırken, 
1. Kaptan Fahri 
Dündar ve 2. Kaptan 
Cemalettin Okkıran 
kayboldu. Yetkililer, 
gemi personelinden 
Necati Çekik, Bekir 
Ünlü, Mehmet 
Yılmaz. Yakup 
Sezer, İrfan Bulak, 
Tevfik Ekşi, Fevzi 
Tireli ve Haşan 
Koca'nın kur
tarıldığını, kaybolan 
kaptanları arama 
kurtarma çalış
malarının sürdürül 
düğünü bildirildi

«m

SATENGİYDİRILIIİŞSANDALYEVEIİASALAR

1.KALİTESERVİSUALZEMEIERİ

ÛCRETSİZÜLAŞIM

HEŞRÜBAT
? ilim

GEMLİK’TEEŞİBENZERİOLMAYANBOOKİŞİLİKBALOSALONUve 

400KİŞİLİKTERASSALONUİLETANINMIŞENBÜYÜKOTELLERDEKİ 

MUHTEŞEMBALOSALONIJyilNIARATMAYACAKNİTELİKTEKALİTE 

veHİZMETSTANDARTLARIİLEKARŞINIZDAYIZ.

frofesyonelekİptenoluşanorkestra ŞOK FİYAT!
2.000.00-YT

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlldlr.)

(^fersin "süren Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 ■ Umurbey / GEMLİK 
’’|^Zı0«*TııtoS«klM$ TEL: 0.224525 17 00 -GSM: 0 532 546 45 75- www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr
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Kazak ve sigaraları alıp
kayıplara karıştılar

Uyuşturucuyla kızları taciz 
eden şebeke çökertildi

Bursa'da, meydana 
gelen iki ayrı 
hırsızlık olayında 
kimliği belirsiz kişi 
veya kişiler onlarca 
kazak, pantolon ile 
9 bin 500 YTL'lik 
içki ve sigarayı alıp 
kaçtı. Polis her iki 
olayla ilgili olarak 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa merkez 
Osmangazi ilçesi 
Selçukhatun 
Mahallesi Bademli 
Sokak'ta faaliyet 
gösteren Naci 
G.'ye ait işyerine 
giren kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler, 
kazak ve pantolonlar
la 280 YTL parayı 
alıp kaçtı. İşyeri 
sahibi Naci G.'nin 

başvurusunu 
değerlendiren 
polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı. Öte yandan 
Bursa'nın İznik 
ilçesinde bir işyerin 
deki 9 bin 500 YTL 
değerindeki içki ve 
sigaralar çalındı. 
Selçuk Mahallesi'nde 
faaliyet gösteren 
Melih Ö.'ye ait 
işyerine giren 
kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler 
piyasa değeri 
7 bin YTL olan 
çeşitli markalardaki 
sigaralarla 2 bin 
500 YTL değerindeki 
içkiyi alıp kaçtı. 
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma sürüyor.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen 
operasyonda 
küçük yaştaki 
kızlara esrar, 
kokain gibi 
uyuşturucu maddeler 
içirip, porno film 
izleterek cinsel 
tacizde bulundukları 
iddia edilen şebeke 
çökertildi.
Şebeke lideriyle 
birlikte 9 kişinin 
gözaltına alındığı 
olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü, zanlıların 
sorgulamalarının 
tamamlanmasıyla 
adliyeye sevk 
edilecekleri 
öğrenildi.

Edinilen bilgiye 
göre, bazı kişilerin 
uyuşturucu madde 
verdikleri küçük 
yaştaki kızlara 
porno film izleterek, 
cinsel tacizde

bulundukları ihbarı 
üzerine harekete 
geçen Bursa 
polisi, aylar süren 
hazırlığın ardından 
operasyon için 
harekete geçti.

Şemsettin Y.'ın 
liderliğini yaptığı 
suç örgütüne 
yönelik düzenlenen 
operasyonda 
9 kişi gözaltına alındı. 
Operasyonda 
3 adet ruhsatsız 
tabanca, 100 
adet uyuşturucu 
hap, uyuşturucu 
tartımında kullanılan 
hassas terazi, 
13 bıçak ile çok 
sayıda porno 
CD ele geçirildi. 
Şebeke liderinin 
uyuşturucu 
haplarla uyutulan 
küçük yaştaki kızlara 
tecavüz ettikleri iddia 
edilirken olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdüğü öğrenildi.

Van'da patlama: 
3 kişi yaralı

VAN'ın Başkale İlçesi'nin 
Budak Köyü'nde arazide 
bulunup eve getirilen 
cismin patlaması 
sonucu 3 kardeş yara
landı. Yaralı lar, Van 
Devlet Hastane si'nde 
tedavi altına alındı

Budak Köyünde yaşayan 
22 yaşındaki Agit 
Çobanğlu, köy 
yakınında ne 
olduğunu bilmediği 
bir cismi alarak eve 
getirdi. Kurcaladığı 
cismin aniden patlaması 

sonucu kendisi ve 
evde bulunan kardeşleri 
7 yaşındaki Melek ve 
8 yaşındaki Ceylan 
Çobanoğlu yaralandı.
Yaralanan 3 kardeş, 
yakınları tarafından 
Başkale Devlet

Hastanesine kaldırıldı. 
Durumları ağır 
olan Agit ve Melek 
Çobanoğlu, Van 
Devlet Hastanesine 
sevk edildi.
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
AĞUSTOS AYI FATURASI EYLÜL AYI FATURASI

' PER. SAT. 8ED. 
Sayaç No 
Itata/Tip 
Çanın 
Son Enteö 
tak Eatets 
H-) B Tültrtfn 
Trafo Krytn 
Tikelin 
Biçin Flpt .

Tukellnv Tutan

‘ URİF | EMOÛItTİF I 
50091360 50091360'

ns kys

22517.000
15657.000

15403.000
14658.000

6860.000 
. 0.12423

0.000
0.115983

kapasitif 
%90

6174.0a
0.05983

—369.35

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.1

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARIIIIZİÇINBİZİARAYINIZ  
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 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

BUNUN SEBEBt; 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 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR. 

BİLGİ İÇİN... 0226 81218 2$İ - 0226 812 23 66

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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

UIII^Lİ+İII
İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 

0226 812 18 29 -0226 812 2$ 66 
www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

MacîdeÖZÂLP
Tel : 513 24 74 Fax. 514 İ0 21

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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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

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 

Filmin Adı 

SHERK3 

JANJAN 
BANA ŞANS DİLE

^^iBBar/ş Gü/er7n ka/em/nden
ÇİZİYORUM t

İGemlIkKBrfezl

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

ÖİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMEIİMİZVhRDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
12.00- 14.15- 18.00-20.00

16.15-18.15
12.00- 14.00- 16.15-20.15

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU 

0 538 588 37 14 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MEB 'Internet İhbar Hattı’ kurdu
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), öğrencilerin 
zararlı sitelere 
girmelerinin önlen
mesi amacıyla 
"internet ihbar 
hattı" kurdu.
MEB Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü'nce 
yürütülen "İnternetin 
bilinçli kullanımı 
ve Internet 
Güvenliği Projesi"

Bursa’da en fazla ihlal edilen
trafik kuralı usulsüz park

Bursa'da şehir içinde 
en fazla ihlal edilen 
trafik kuralının 
'yasak yere park' 
olduğu bildirildi. 
Sorunsuz bir trafik 
için öncelikle yaya 
ve sürücülerin 
eğitimine önem 
verdiklerini söyleyen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Musaffa 
Kihtır, araç 
sürücelerinin 
şehir içerisinde 
en fazla ihlal ettikleri 
kuralın usülsüz 
park olduğunu 
açıkladı.
Türkiye'de her yıl 
yüzlerce kişinin 
trafik kazasında 
hayatını kaybettiğini 
hatırlatan Kihtır, 
kazaların önlenmesi 
için fikizi koşulların 
yanı sıra en önemli 
hususun sürücü ve 
yayaların eğitilmesi 
olduğunu belirtti. 
Kihtır; "Trafik, 
her biri kendi içinde 
ve kendine ait pek 
çok dinamiğe sahip 
olan çevre, araç ve 
insan gibi, üç temel 
sistemden oluşur. 
Bu üç sistem belli 
bir denge içinde 
olup, çeşitli faktörler 
ayrı ayrı ya da 
bütün olarak bu 
dengeyi bozabilir. 
Trafik sistemini 
oluşturan bu 
yapılardan herhangi 
birinde ortaya 
çıkacak bir aksaklık 
tüm sistemi olumsuz 
etkileyebilmektedir. 

i ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

kapsamında 
"http://ihbarhatti.meb 
.gov.tr" adresli bir 
Internet İhbar Hattı 
oluşturuldu. 
Internet ihbar hattı, 
internette yer alan 
her türlü zararlı 
içeriğe ilişkin 
şikayetin alınacağı, 
değerlendirileceği 
bir birim olarak 
faaliyet gösterecek. 
İhbar hattı öğren

Bu nedenle güvenli 
ve etkili bir trafik için, 
trafik sistemini oluş
turan faktörlerin ideal 
koşulları taşıması 
gerekmektedir. 
İnsanlar; yaya, 
yolcu, sürücü olarak 
çeşitli şekillerde 
trafik içinde yer 
alırlar. Trafik 
kazalarının büyük 
çoğunluğunun 
insan hatası, 
kusuru ve ihmalinden 
kaynaklandığı 
bilinmektedir.
Bu durum trafik 
kazalarının azaltıl
ması, düzenli ve 
güvenli bir trafik 
ortamının sağlanması 
için insan fak
törünün, yol ve 
trafik güvenliği 
konusunda ağırlıklı 
olarak eğitilmesinin 
kaçınılmaz bir 
gereklilik olduğunu 
göstermektedir. 

cilere, öğretmenlere, 
tüm kuruluşlara 
ve vatandaşlara 
açık olacak.
Internet ihbar 
hattı, internet 
ortamında yer 
alan zararlı içeriğin 
ihbar edilmesini 
sağlamak amacıyla 
kurulduğu için, 
internet içeriğiyle 
ilgisi olmayan 
bildirimler dikkate

Eğitim; insan 
davranışlarını, 
istenilen yönde 
değiştirmek olarak 
tanımlandığına göre 
insanlardan trafik 
konusunda da 
yapmalarını bek
lediğimiz davranışları 
onlara eğitim yolu 
ile kazandıra
biliriz." dedi.
Trafik konusunda 
küçük yaşlarda 
verilen eğitimin, 
toplumun trafik 
alışkanlıklarının 
değişmesinde en 
etkin yöntem 
olduğunun altını 
çizen Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Mustafa 
Kihtır, kesilen 
cezalar ve artırılan 
önlemlerin sorunu 
azaltsa da ortadan 
kaldırmadığını kay
detti. "Sorun zihniyet 
sorunu ve bunu 

alınmayacak. 
İnternette özellikle 
"cinsellik, şiddet, 
kumar, ideolojik 
propaganda, bomba 
yapımı gibi konular
da sohbet etmek 
isteyenlerin, 
çevrimiçi olunan 
bir sitede yer alan 
zararlı içeriğe sahip 
web sayfalarının" 
ihbar edilmesi 
isteniyor.

çözmenin en iyi yolu, 
yanlış alışkanlıklar 
kazanmadan genç 
beyinleri eğitmek" 
diyen Kihtır, özellikle 
okullardaki trafik 
eğitim çalışmalarına 
aralıksız devam ettik
lerini belirtti. Kihtır, 
Bursa'da, yılın ilk 
9 aylık bölümünde 
114 bin 145 sürücüye 
toplam 9 milyon 
766 bin 134 YTL 
ceza kesildiğini, :ıZ 
kural ihlalinde ilk 
sırayı şehir içinde 
yasak yere park, 
karayollarında ise 
'aşırı hız' aldığını 
bildirdi. Kihtır, ceza 
rekorunu bu yıl da 
'park yasağı'nın 
kırdığını söyledi. 
Trafik ekipleri cadde 
ve sokaklara gelişi 
güzel park eden 27 
bin 317 araç 
sürücüsü hakkında 
yasal işlem yaptı. 
Şehirlerarası yollar
daki denetimde de 
sürücülere en çok 
ceza 'aşırı hız' 
dan yazıldı.
Verilere göre yılın 
9 ayında 
karayollarında 
34 bin 810 
sürücünün hız 
sınırını aştığı kamera 
kayıtlarıyla da 
belgelendi.
Alkollü araç 
kullanan toplam 
bin 923 sürücü 
hakkında da yasal 
işlem yapılırken, 
kırmızı ışığı ihlal 
edenlerin sayısı da 
bin 976 olarak 
kayıtlara geçti.

Girişimci güven 
endeksi dibe vurdu
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
onbeşincisini gerçek 
(eştirdiği “Girişimci 
Güven Endeksi” 
sonuçları açıklandı. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
(BTSO) üç ayda bir 
oluşturduğu 
“Girişimci Güven 
Endeksi” ekim ayı 
sonuçları açıklandı. 
BTSO tarafından 
15. defa yapılan 
çalışmada, 'Girişimci 
Güven Endeksi' 
ekim ayında bir 
önceki döneme 
göre yüzde 28,6 
oranında azalarak 
yüzde 71,4 olarak 
hesaplandı.
Endeks bu dönemde, 
çalışmanın başladığı 
Ocak 2004’den beri 
en düşük değerini 
gördü. Son dönem
lerde uluslararası 
piyasalarda görülen 
dalgalanmalar, 
aşırı değerli YTL ve 
Irak’a yapılacak 
muhtemel bir 
operasyonun, 
girişimcilerin yatırım 
ortamı hakkındaki 
görüşlerini olumsuz 
etkilediğini gösterdi. 
Ekim ayı sonunda 
gerçekleştirilen 
çalışmada, 
BTSO’ya kayıtlı

I Bakan’dan ‘cari 
açık’ uyarısı

Devlet Bakanı Meh 
met Şimşek, Türki 
ye'de büyük bir cari 
açık bulunduğunu 
belirterek, "Orta ve 
uzun dönemli bu 
açığı azaltacak adım
lar var. Onları da ata
cağız" dedi.
TÜSİAD-Sabancı 
Üniversitesi Rekabet 
Forumu ve Sektörel 
Dernekler Federas 
yonu(SEDEFED) 
işbirliğiyle düzenle
nen 3'üncü Rekabet 
Kongresinin açılışın
da konuşan Şimşek, 
rekabet denilince bir 
çok kişinin aklına kur 
geldiğini, bu konuda 
da epey şikayet oldu 
ğunu ifade ederek, 
Türkiye'de orta ve 
uzun dönem de mut
laka kol gücünden, 
beyin gücüne, bilgi 
yoğun ürünlere geçil 
mesi gerektiğini 
söyledi. Mikro 
düzeyde rekabetin 
önündeki engelleri

203 işletme 
sahibinin, cari 
dönem girişim 
ortamıyla ilgili 
değerlendirmeleri 
ve yeni bir girişim 
kararı içinde 
olup olmadıkları 
sorgulanarak 
girişimci güven 
endeksi hesaplandı. 
Anket için seçilen 
firmaların sektörlere 
göre dağılımı 
incelendiğinde, 
yüzde 24,1 'i otomo
tiv, yüzde 19,7’si 
tekstil ve konfeksi 
yon, yüzde 18,7’si 
makine ve metal 
sektörü, yüzde 
12,8’i inşaat ve 
yapı sektörü, yüzde 
12,8’i gıda-tarım, 
yüzde 1,5’i plastik 
ve kauçuk, yüzde 
1,5’i hizmet, 
yüzde 1,0’i elektrik 
ve elektronik, yüzde 
1,0’i ağaç orman 
ürünleri ve mobilya, j| 
yüzde 6,9’u da 
diğer sektörlerde 
faaliyet gösteriyor. 
Şirketler 
büyüklüklerine II 
göre incelendi 
ğinde de yüzde 
91,6’sı KOBİ, yüzde 
8,4’ü ise büyük 
ölçekli şirket 
statüsünde olduğu 
ortaya çıkıyor.

teker teker ayıkla
maları, makro 
düzeyde de 
rekabetin önündeki 
engelleri azaltmaları 
gerektiğini kaydeden 
Şimşek, "Bunlar 
temel felsefe. 
Bundan sonra 
yapacağımız yapısal 
düzenlemelerde bu 
tür unsurla rın, reka
betin mutlaka ön 
planda, en azından 
bir referans noktası 
olarak tutulması 
gerekiyor ki ondan 
sonra yapaca ğınıız 
düzenlemelerde 
lekabetin önünde 
engel yaratmayalım" 
dedi. .

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://ihbarhatti.meb
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Bronşit hastalarına kış uyarısı
Bronşiti olanların 
normal sağlıklı 
kişilere göre kış 
mevsiminde solunum 
yolu rahatsızlıklarına 
daha çabuk yaka
landıkları belirtildi. 
Konuyla ilgili bir .. 
açıklama yapan 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Tevfik Özlü, kış 
mevsimi dolayısıyla 
süreğen hastalığı 
olan bronşitti hasta
ların mevsimsel 
olarak artmış bazı 
risklerle karşı karşıya 
olduklarını söyledi. 
Kış mevsiminde 
havaların soğuması 
ile birlikte soba ve 
kalorifer gibi ısınma 
araçlarına ihtiyaç 
duyulduğunu kayde
den Prof. Dr. Özlü 
“Buna bağlı olarak 
gerek ev, büro gibi iç 
mekanlarda gerekse 
dış atmosfer havasın
da kirlilik oluşmak
tadır. Bu kirlilik, nor
mal sağlıklı kişilerde 
sorun oluşturmaya
cak bir düzeyde bile 
olsa KOAH ve astım 
bronşitti kişilerde 
önemli rahatsızlıklara 
neden olabilmektedir. 
Kışın havaların soğuk 
ve yağışlı seyretmesi 
nedeniyle, günün 
büyük bir kısmı 
kapalı alanlarda

geçirilmektedir. Ev, 
mağaza, büro ve kah 
vehane gibi kapalı 
mekanlarda kişilerin 
ev tozu akarlarına, 
küf mantarlarına, 
ısınma veya pişirme 
amaçlı yakıtların 
koku ve dumanlarına 
ve sigara dumanına 
maruz kalma yoğun
lukları artmaktadır. 
Bu da bronşitti hasta
ları sıkıntıya soka
bilir” dedi.
Soba zehirlenmeleri 
açısından da bronşiti! 
hastaların dikkatli 
olmaları gerektiğinin 
altını çizen Prof. Dr. 
Özlü “Çünkü, bu 
hastalar, sağlam kişi 
lere göre çok daha 
kışı sürede karbon- 
monoksit zehirlen
mesinden zarar göre
bilirler. Lodostu, ters 
rüzgarlı havalarda 
sobaların yakılma
ması ve soba yanık 
halde uyunmamasına 
özen gösterilmelidir” 

diye konuştu. 
Kış mevsiminin grip, 
soğuk algınlığı, 
bronşit ve zatürree 
gibi solunum yolu 
enfeksiyonlarının sal
gınlar yaptığı bir 
mevsim olduğunu 
hatırlatan Prof. Dr. 
Tevfik Özlü “Bronşiti 
olanlarda, solunum 
yollarının bu infek- 
siyöz hastalıkları, 
normal sağlıklı 
kişilere göre hem çok 
daha sık görülmekte, 
hem de daha ağır 
seyretmektedir.
Araya giren solunum- 
sal infeksiyonlar 
nedeniyle eskiden 
beri mevcut hastalık
larında alevlenmeler 
meydana gelmekte ve 
almakta oldukları 
tedavi yetersiz kala
bilmektedir. Bu 
bakımdan, özellikle 
yaşlı, astımlı, KOAH'lı 
kişilerin kış mevsimi 
içerisinde her zaman 
kinden daha dikkatli 

olmaları gerekmekte
dir. Bu hastalar kış 
mevsimi girmeden 
önce yıllık grip aşıla 
rını yaptırmış olmalı 
dırlar" dedi. Prof. Dr. 
Tevfik özlü, bronşit 
hastalarının yaşadık
ları kapalı ortamların 
dış atmosfer havası 
nın temiz olduğu 
saatlerde düzenli 
olarak havalandırıl
ması gerektiğine 
dikkat çekerek şu 
uyarılarda bulundu: 
“Buralarda sigara 
içilmemeli, soba kul
lanılıyorsa boru ve 
bacalar belirli aralık
larla temizlenip iyi 
drenaj sağlanmalı, 
kalorifer ve sobaya 
bağlı olarak oluşan 
kuruluğu gidermek 
üzere oda havası 
nemlendirilmeli, ev 
tozu, mantar ve 
haşerelerle uygun 
şekilde mücadele 
edilmeli, grip salgın
ları sırasında ola
bildiğince toplumla, 
kalabalıklarla temas
tan kaçınılmalı ve kir 
li havalarda zorunlu 
olmadıkça dışarıya 
çıkılmamalıdır. Dış 
atmosferin kirlen
mesini önlemek için 
kaloriferlerin doğru 
teknikle yakılması, 
kaliteli yakıt kullanıl
ması, araçların egzoz 
kontrollerinin düzenli 
olarak yapılması gibi 
önlemler alınmalıdır”

Stres ve gerilim 
boyun ağrısı 

yapıyor
Boyun ağrısını art
tıran ve kronikleş 
tiren en önemli sebe
plerin başında stres 
ve gerilimin geldiği 
bildirildi. Gülmek, 
düzenli çalışmak, 
sosyal uğraşlar ve 
hayata bağıldık 
boyun ağrısına karşı 
en önemli silah 
olduğu öğrenildi. 
Günümüzde bilgisa
yar kullanımın art
ması ile boyun ağır
larına daha sık rast
lanır hale geldiğini 
vurgulayan uzman
lar, boyunda en sık 
rastlanan problem
lerin başında boyun
daki kasların aşırı 
gerilmesi ile oluşan 
boyun düzleşmesi 
olduğunu vurguladı. 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Şehir Polikliniği'nde 
düzenlenen "Boyun 
Fıtıkları" konulu 
seminere konuşmacı 
olarak katılan OMÜ 
Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Alparslan 
Şenel, günlük hayat
ta boyun sağlığına 

uygun olmayan her 
yanlış hareket ve 
duruşun omur, disk, 
eklem ve bağ 
dokusunda yıpran
maya sebep 
olduğunu söyledi. 
Boyunda doğal eğil
imin kaybolmasının 
boyunu kötü kul
lanımın en önemli 
bulgusu olduğu dile 
getiren Prof. Dr. 
Şenel, bilgisayar kul
lanımının artması ile 
boyun ağrılarına 
günlük hayatta daha 
sık rastlanır hale 
getirdiğini ifade etti. 
Gerilim, stres, sigara 
boyun ağrısını art
tıran ve kro
nikleştiren en önemli 
sebeplerinden 
olduğu vurgulayan 
Prof. Dr. Alparslan 
Şenel, ekonomik, 
sosyal ve psikolojik 
sorunların boyun 
ağrısını artırdığını 
belirtti. Gülmek, 
düzenli çalışmak, 
soşyal uğraşlar ve 
hayata bağıldık 
boyun ağrısına karşı 
en önemli silah 
olduğuna dikkat 
çekildi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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 Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi ' 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
9 Kasım 2007 Cuma 
GEMÎÇ ECZANESİ 

İSTİKLAL CAD NO: 48 
Tel: 513 40 52GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2900 

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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Avken! ‘Beyaz Bayrak' ödülüne toııstıı
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanhğı’nın 
ülke genelindeki 
okullar arasında 
düzenlediği “Temiz 
Okul, Sağlıklı Okul” 
projesi kapsamında 
“Beyaz Bayrak” 
ödülü almayı hak 
kazanan okullar 
ödüllerine kavuştu. 
Okullarda hijyen 
koşulları gözönüne 
alınarak 2007 yılında 
yapılan denetimlerde 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
100 üzerinden 
98 puan alarak 
“Beyaz Bayrak” 
ödülünü almayı 
hak kazanmıştı. 
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü 
Konferans 
Salonu’nda dün 
yapılan törende 
okul müdürlerine 
“Beyak Bayrak” 
ödülleri teslim 
edildi.
Törene, Bursa Vali 
Yardımcısı Haşan 
Ersan, Bursa 

ı İl Sağlık Müdürü
İsmail Hakkı Çelik, 
İl Milli Eğitim

Müdür Vekili Ali 
Türken, Nilüfer 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Kaya, şube müdürleri 
ve “Beyaz Bayrak” 
ödülü almayı hak 
kazanan 46 okul 
müdürü katıldı. 
AYKENT 
ÖDÜLÜNÜ ALDI 
Milli Eğitim ve 
Sağlık Bakanlığı 
yetkililerince

Bursa’da yapılan 
denetimlerde 
toplam 46 okul 
‘Beyaz Bayrak’ 
ödülü almayı 
hak kazanırken, 
ilçemizde yapılan 
denetimlerde ise bir 
tek Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
“Temiz Okul, 
Sağlıklı Okul” 
başlıklı “Beyaz 
Bayrak”

ödülünü almıştı. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler’e 
“Beyaz Bayrak” 
ödülü dün 
düzenlenen 
törende 
Nilüfer İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Kaya 
tarafından 
verildi.

Ege’de 19 saatte 
15 deprem oldu

İzmir'in Urla ilçesi 
Uzunkuyu köyü 
ve Ege Denizi 
Seferihisar açıkların
da yaklaşık 
19 saatte, en küçüğü 
2.8, en büyüğü
3.6 olmak üzere 15 
deprem kaydedildi. 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü Ulusal 
Deprem İzleme 
Merkezinden 
alınan bilgiye göre, 
İzmir'in Urla ilçesi 
Uzunkuyu köyünde, 
önceki gün saat 
13.31'de aletsel 

büyüklüğü 3.1 
olan bir deprem 
kaydedildi. ■ 
Bu depremin 
ardından 
Uzunkuyu'da, dün 
saat 07.41'e kadar 
aletsel büyüklükleri 
2.8 ile 3.6 arasında 
değişen 11 ayrı 
deprem gözlendi. 
Ege Denizi 
Seferihisar açıkların' 
da da, söz konusu 
saatler arasında 
aletsel büyüklükleri 
3.2, 3.4 ve 3.6 
olmak üzere 3 ayrı I 
deprem daha 
meydana geldi.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve ffiTURfi ÖD€M€ NOKTASI
-_________________ -■■■ .-■•.-MV ■ - _______ ____________________________ d—____ __ ___

Artık sıra beklemek tarih oldu.
Turkcell, Vodafone, Avea 

Elektrik, Su, Telekom
K.K. Borçlan, BaSkur, SSK

Trafik cezası v.s.
FATURALARINIZI SMILE SNOPTAN 

SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Sroile ADSL- Türk Telekom BAŞVURU NOKTASI
- D-SMART SATIŞ NOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL ■ VODAFONE ■ AVEA - KONTÖR SATIŞI
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

DDATİl/ llDCnİ BanIca BanIca dolAŞMAdAN uyquN kREdi seçeneRIerİ
" IV/ıl 11\ IVIVLLzI İliTyAç kREdisi " taşit IcreJİsİ ve koNUT kedisi

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 5T2İ2 00



GÜLLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ
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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

FİLLİ BOYR 
JOTUN- DCNİZ 
BOYRLRRI 
İZOLASYON 
HIADAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TGSİSAT 
AKSCSUAR 

V BİLİMUM İNŞAAT
MRLZ€M€L€Rİ

TESİSAT -BOYA - İZOLASYON * UR 
- AKSESUAR *

Gemlik KHrl
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Meteorolojiden 
fırtına uyarısı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü 
düdüğünden yapılan açıklamada, 
bu sabah özellikle Marmara, Ege, 
Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz böl 
gelerinde rüzgarın, güney ve güney 
batı kesimlerde kuvvetli ve fırtına 
şeklinde esmesinin beklendiği ve 
vatandaşların soba zehirlenmeleri 
ne karşı tedbirli olmalarını istedi.10 Kasım 2007 Cumartesi www.gemlikkorfezgazctesi.com info'n gcmlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

Türk Ulusu Ata’sını anarken çizdiği aydınlık yoldan ayrılmayacağını bugün bütün yurtta haykıracak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü ölümünün 69. yıl 
dönümünde bugün törenlerle anıyoruz. Bütün yurtta, dış temsilciliklerimizde ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aynı anda yapılacak olan törenler için saat 
08.50’de Atatürk Anıtları önünde toplanılacak. Saat 09.05’de 2 dakikalık saygı 
duruşu ile tören başlayacak. İlçemizdeki binek araçları bulundukları yerde klakson
larını, fabrika ve işletmelerde sirenlerini çalacaklar. Ardından İstiklal Marşı ile Türk 
bayrağı göndere çekilecek, göndere çekilen bayrak daha sonra yarıya indirilecek. 
Atatürk Anıtı’na çelenklerin konmasından sonra Atatürk’ü anma törenleri Belediye 
Kültür Merkezi’nde öğrencilerin hazırladığı sunumlarla devam edecek.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mustafa Kemal'i anlamak..
Giden gelir mi?
Tabii ki gelmez.
Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık kısa 

yaşamına büyük hizmetler sığdıran ender 
devlet adamlarındandır.

Aramızdan ayrılmasından 69 yıl geçtiği 
halde O'nu daha çok arıyor ve özlüyoruz.

Bütün şehirleri düşmanca zapdedilmlş, 
tüm tersanelerine girilmiş, elinden silahı 
alınmış, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el 
konulmuş, ordusu dağıtılmış bir ülkeyi 
yoktan var eden Mustafa Kemal'i bugün 
daha özlemle anıyoruz. Devamı sayfa 5’de

Adliye 
Sarayı için 
yer bulundu
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut başkanlığında top 
lanan Belediye Meclisi'nde 
Muhtarlar için yapılması 
düşünülen Hizmet Binası 
sorunu çözüme kavuştu. 
Meclis, ayrıca Avcı Aîlesi'n 
den satın alınan yaklaşık 
30 dönümlük arazinin bir 
bölümünü Adalet Bakan 
lığı'na Adliye Sarayı yapıl* 
ması için tahsis etme 
kararı aldı. Sayfa 3'de

15 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında, Goodyear’dan iki adet 
kamyon lastiği alan herkese anında Philips CD 140 telsiz telefon

TEVFİK S0LAKSUBAŞI ve OĞULLARI
İstiklal Cad.-No:104 Gemlik / BURSA

Tel : 0.224 513 11 75

http://www.gemlikkorfezgazctesi.com
gcmlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sosyo-kültürel yapının 
yansımaları..

Gelenekler sosyo-kültürel yapının temel 
taşları..

Konar-göçlerin, yani yaylak ve kışlaklarda 
yaşayanların kültürel etkileşimleri sanayi 
devrindeki sosyal gruplara göre çok az, hatta 
yok denecek kadar.

Çünkü bu insanların öbür insanlarla kültü 
rel ilişkileri çok az olmakla birlikte, birbirleri 
nin sosyo-kültürel etkilerinde kalmaları, ileri 
deki "esaretlerinin" de habercisi oluyor.

Her sosyal grubun pratik kaygıları ile 
sosyal dünyaya bakışları; sahip oldukları tari
hi miras ve bu mirasın oluşturduğu zihniyet 
nedeniyle farklılık gösteriyor.

Dolayısıyla "bir milletin hayata baktığı 
merceklerle öbür milletlerin kullandığı mer
cekler farklıdır".

Bu nedenle de insanlar sahip oldukları 
geleneksel zihniyetleri ile sosyal ve fiziki ha 
yatı algılarlar ve yorumlarlar; gerekçelerini de 
sahip oldukları zihniyetle izah etmeğe çalışır
lar.

Çünkü sosyo-kültürel hayat bir boşlukta 
meydana gelmediği gibi onun ürünleri ile 
yapıcılar* da başka bir mekanın insanları 
değil. Bu nedenle örneğin bir sanat eserini 
anlamlı kılan o halkın zihniyetidir. Zihniyet ise 
bir halkın ortak düşüncesi, eylemi, bakışı ve 
nesneleri yorumlama tarzıdır.

Dolayısıyla zihniyet, sosyal grubun veya 
grupların bir bakıma hafızasıdır. Başka bir 
tabirle "zihniyet, bir grubun kültürel kim
liğinin temel bileşkenidir".

Öte yandan bir sosyal grubun eylemlerini 
anlamak ve yorumlamak için o grubun sosyal 
kimliğini belirleyen etkenlerin başında gelen 
zihniyet dünyasını bilmek ve anlamak gerekir. 
Aksi takdirde sosyal grupları yeterince ifade 
edemediğimiz gibi millet olma sürecinde 
önemli rolü olan sosyal bütünleşme 
kavramının içeriğini anlamakta da güçlük 
çekeriz.

Sonuç olarak sosyo-kültürel yaşamda, coğ 
rafı koşullara bağlı olarak gelişen bazı ayrın
tılar farklılıklar olarak değerlendirilirse sosyal 
bütünleşme süreci geciktiği gibi, birtakım 
"sosyal sapma"davranışlarına da yol açıla
bilir.

Ülkeyi yönetenlerin yetiştikleri çevrede 
edindikleri kültür davranış biçimlerine de 
yansıyor.

Bush ABD Başkanı..
Erdoğan Türkiye Başbakanı
Talabani Irak Başbakanı..
Tümünün de yorumlama ve yargılama 

yetenekleri farklı..
Toplamlarından aldıkları "feyz"le ülkelerini 

yönetiyorlar..
Ancak...
Toplum sadece önüne konanı seçiyor..
Gerisi kişiyle kaim..
Yeteneklerle öngörü ve dahi zeka ön plana 

çıkıyor.
Peki biz Türkler..
Müstehak mıyız ?
Yanıtı siz verin. -

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ankara Beytepe Jandarma Okullar 
Komutanlığından aldığım Askeri 

Kimliğimi Adana Ceyhan Emniyet 
Müdürlüğü’nden aldığım ehliyetimi 

kaybettim Hükümsüzdür 
SEVGİ KÖSELİ (KARACA)

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi, 10 Kasım nedeniyle yazılı basın açıklaması yaptı

ADD;'Düşünceleri yolumuzu aydınlatıyor1
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
yapılan açıklamada, 
Laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Ulu 
Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü 
ölümünün 69. 
yıldönümünde 
şaygı ve minnetle 
andıkları belirtildi.

ADD Gemlik Şubesi 
Yönetim Kurulu adına 
Başkan Selim Şahin 
tarafından yapılan 
açıklamada şu 
görüşlere yer verildi. 
“İçinde yaşadığımız 
bugünlerde Ulu 
Önder Atatürk’ün 
düşünceleri 
bizim yolumuzu 
aydınlatarak, 
güçlendiriyor.

Yalnız 10 Kasımlarda 
değil, düşünce 
ufkumuzda Ata 
türk’ün mücadele 
azmi, bizlere yük
lediği sorumlulukları 
ve gösterdiği hedef 
ler asla unutulma
malıdır. Ülkemizin 
en zor anında bile 
düşünüp ortaya 
koyduğu milli hedef 
ve stratejilerin hatır

lanması, bu tür 
çabaların anlam ve 
değerinin çok iyi 
bilinmesi gerekir. 
Ancak bu şekilde 
ulu önderimizin kut
sal emanetini gelecek 
çağlara ve nesillere 
ulaştırabiliriz.
Ata’mızı bir kez daha 
saygı, minnet ve 
şükran duyguları 
mızla anıyoruz”

Şahin;‘Askeri ve siyasi bir dehaydı’
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Ulu Önder 
Atatürk’ün ölümünün 
69. yıldönümü nede 
niyle yaptığı açıkla
mada, Atatürk'ün 
fikirlerini uygula
manın Türk milleti 
için değişmez bir ilke 
olduğunu belirtti. 
Şahin, "O askeri ve 
siyasi bir dehaydı. 
Değerli bir asker, 
üstün nitelikleri olan 
bir kumandan, müm
taz bir devlet adamı 
Mustafa Kemal

Atatürk, muhteşem 
eseri olan bağımsız 
ve çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti ile bütün 
dünyanın hayranlığını 
kazanmıştır" dedi.
10 Kasımın, büyük 
milletimizin hafızasın
da tarihi öneme sahip 
bir gün olduğunu ve 
Türk milletinin, tari
hin her döneminde 
insanlığa büyük 
değerler kazandır 
dığını vurgulayan 
Şahin, 'Bunların 
başında da tarihe yön 
verme başarısını

gösteren devlet 
adamları gelmektedir. 
Milletimiz, bu özelliği
ni geçtiğimiz yüzyılda 
büyük Atatürk'ün şah 
siyetinde bir kere da 
ha göstermiştir. Bu 
gün yapmamız gere 
ken, sahip olduğu
muz değerlerin muha 
sebesini yapmak ve 
ileriye bakmaktır. 
Atatürk, hem milli 
mücadele, hem de 
Cumhuriyeti inşa 
sürecinde daima ile 
riye bakmış, ileriye 
yürümüştür. Bugün,

büyük Atatürk'ün 
yolundan giden 
bizlere düşen görev 
yüzümüzü geleceğe 
dönmek, ufkumuzu 
geniş, hedeflerimizi 
büyük tutmaktır. 
Cumhuriyetin kuru
cusu, düşünce ve 
devrimleriyle geçtiği 
miz yüzyıla yön 
veren dünya lider 
lerinden biri olan 
Atatürk'ü 69. ölüm 
yıldönü münde ilçe 
teşkilatı adına 
şükran ve rahmetle 
anıyoruz” dedi.

SATILIK ■ KİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ 

bayta< www.baytasinsaat.com

---- YENİ PROJEMİZ-------  
RAYTAŞ 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

S Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, ^Asansörlü, 
"S Hazır Mutfak, 

Dış kapı çelik kapı, 
iç 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 21'faOfö 1794

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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(Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci toplantısı dün yapıldı
Serbest Kürsü

Belediye Başkanı Mehmet Turgut başkanlığında toplanan Bele 
diye Meclisi’nde Muhtarlar için yapılması düşünülen Hizmet Binası 
sorunu çözüme kavuştu. Meclis, ayrıca Avcı Ailesi’nden satın alı
nan yaklaşık 30 dönümlük arazinin bir bölümünü Adalet 
Bakanhğı’na Adliye Sarayı yapılması için tahsis etme kararı aldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Meclisinin 
Kasım ayı ikinci 
toplantısında 
bir süredir 
çözülemeyen 
Muhtarlar Hizmet 
binası yeri 
konusu çözüme 
kavuşurken, Dere 
Boyunda Avcı 
Ailesinden alınan 
arazide Adliye 
Sarayı için yer 
tahsisi yapıldı. 
Başkan Mehmet 
Turgut'u başkan
lığında toplanan 
Belediye Meclisi, 
‘İmar Komisyonuna 
havale edilen 
ve komisyon 
•tarafından görüşü 
lenkonular hakkın
da İmar Komisyonu 
başkanı Vedat 
Büyükgölcügezli 
bilgi verdi.
MUHTARLAR 
İSTEDİKLERİNİ 
ALDI
Hisar Mahallesi’ne 
yapılması düşünülen 
Sağlık Ocağı 
binası için yer 
tahsisi ile imar 
planı değişikliği 
oy birliği ile kabul 
edilirken, İmar 
Komisyonu Başkanı 
Büyükgölcügezli, 
daha önce 
AKP'li meclis 
üyelerinin verdiği 
Balıkpazarı’ndaki 
Muhtarlar Hizmet 
Binası yerinin 
eski itfaiye binasının 
kullanılmayan 
bölümünün 
onarılarak tahsis 
edilmesi yönündeki 
önergenin uygun 
bulunduğunu buna 
karşılık 6 mahalle 
muhtarının verdiği 
ve başkanın destek
lediği yerde yapıl
ması önergesinin 
ise uygun bulun
madığını bildirdi. 
Komisyondan 
gelen görüşleri ayrı 
ayrı oylatacağını 
söyleyen Başkan. 
Turgut, önce eski 
itfaiye binasının 
kullanılmayan

bölümü için 
oylama yaptı. Beş 
meclis üyesi İmar 
Komisyonu’nun 
görüşünü benim
serken muhtarların 
isteği olan boş 
alanda yapılması 
ise 12 oyla 
kabul edildi.
AKP'li meclis 
üyelerinin grup 
kararı almadıkları 
ve muhtarların 
isteklerine bu kez 
karşı çıkmadıkları 
gözlenirken 
Bahkpazarı’nda 
yapılması düşünülen 
Muhtarlık Hizmet 
binası 6 mahalle 
muhtarının isteği 
üzerine Sağlık 
Ocağının karşısında 
bulunan boş 
alana yapılması 
karara bağlandı. 
ADLİYE SARAYI'NA 
YER BULUNDU 
Öte yandan mevcut 
Adliye Sarayı’nın 
ihtiyaca cevap 
veremediği için 
daha geniş bir 
yer aranırken 
önce Orhangazi 
Caddesi üzerindeki 
Marmarabirlik 
depolarının istimlak 
edilmesi karar
laştırılmıştı.
Ancak buranın 
istimlak parasının 
yüksek olrçası 
nedeniyle arayışla 
rını başka yerlere 
çeviren Belediye 
Meclisi, bir süre

önce Avcı 
Ailesi’nden alınan 
yaklaşık 30 
dönümlük arazinin 
bir bölümünü 
Adliye Sarayı için 
uygun gördü.
Dere Boyu’ndaki 
alanın yaklaşık 
3 bin metrekaresine 
Adliye Sarayı 
yapılması kaydı 
ile Adalet 
Bakanhğı’na 
tahsisi ve imar 
planına bu şekilde 
işlenmesi meclis 
tarafından uygun 
bulunarak oy birliği 
ile kabul edildi. 
Şehitler Anıtı 
yapılması için imar 
komisyonuna havale 
edilen önerge 
ile çalışmalarını 
sürdüren komisyon, 
yer temini için 
ek süre isteği oy 
birliği ile kabul 
edilirken, Milli 
Eğitim Komisyonu 
tarafından Meclise

getirilen okulların 
ihtiyaçları için 
Başkan Turgut, 
bazı itirazlarının 
bulunduğunu 
söyledi.
Turgut, Milli Eğitim 
Komisyonuna 
Meclis tarafından 
görev verilmediği 
halde okulların 
dolaşılarak 
ihtiyaç alındığına 
değinerek, 
"Okullarımız 
maalesef bu iyi 
niyeti istismar 
edecek taleplerde 
bulunmaya 
başladılar. Sanki 
bize bağlı kuruluşlar 
gibi akmaya başla 
dılar. Bir okulun 
isteğinin sadece 
100 bin YTL'yi 
geçtiğini görüyoruz. 
Biz belediye olarak 
bütçemizin el ver 
diği kadar eğitime 
katkıda bulunmaya 
gayret ediyoruz" 
şeklinde konuştu.

. l <5 Ürer KONAK
Z | (E) Tarih Öğretmeni

ATATÜRK’Ü ANLAMAK....
Atatürk, Türk Ulusu’na tek bir yol çizmiş ve gös 

termiştir. “Türk Milleti’nin yeteneği ve kesin kararı 
çağdaş uygarlık yolunda durmadan, yıkılmadan 
ilerlemektir 1924”

Bugün bizler onun çizdiği yolun neresindeyiz? 
Büyük önderin dilekleri sizce gerçekleşmiş midir? 
Gerçekleşmediği kanısındaysanız bunun nedenle 
ri ve sorumluları kimlerdir? Bu soruların yanıt
larını sağlıklı, doğru olarak verebilirsek Atatürk’ü 
anlamış oluruz.

Çağdaş, uygarlık düzeyine çıkan yolun neresin 
de olduğumuzu söylemek güçtür. Çağdaş uygarlı 
ğa ulaşmış olan toplumlarla, olmayan toplumlar 
arasında yapılacak kıyaslamalar da ele alınacak 
ölçülere göre değişik sonuçlara ulaşılabilir.

Dünya’da olup bitenler sırtını çevirerek kendi 
kendini tekrar etmekle çağdaş uygarlığa ulaşıla
maz. Bu anlamda bile bile lades oynamak anlamı
na gelir. O halde ne yapılmalıdır? Atatürk’ü ger 
çekten anlamak basamağına henüz ulaşmamış 
olan toplumumuz. Atatürk’ü tamamlamak için zo 
runlu olan atılımı elbette göremez. Kimdir sorum
lular o zaman? Yanlış Atatürk yorumcuları ile Ata 
türk yağcılarının bu sorumlulukta büyük payları 
vardır sanırım.

Atatürk’ü anlamak, Atatükçü düşüncenin teme
line inmeyi zorunlu kılar. Bu temel nedir peki? 
Atatürk, 'Tam bağımsızlık denildiği zaman tabii, 
siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel vs. her 
alanda tam bağımsızlık ve tam serbestlik kastolun 
maktadır” diyerek bunların herhangi birinde ba 
ğımsızlıktan yoksunluk bütününden yoksunluk 
demektedir.

Görüldüğü gibi Atatürk bir “Bağımsızlık Savaş 
cısı”dır. Sadece bu alanlarda bağımsızlığı da yeter 
li görmez. Daha da önemlisi düşüncenin bağımsız 
lığını da şart koyar. Aklın üzerinde egemenlik ku 
ran hurafelere, inanışlara ve kurumlara da 
karşıdır.

Bir Rus tarihçi kitabında dünyanın gelmiş geç 
miş 10 kişisi arasına Atatürk’ü aldı. Ankara’daki 
Çin Büyükelçisi “Atatürk’ü Çin’de tanımayan yok 
gibidir. Atatürk, okullarda ders olarak okutuluyor. 
Atatürk tarih yarattı” diye konuştu. (Cumhuriyet 7 
Kasım 2007)

Atatürk’ü anlama basamağına henüz ulaşamadı 
ğımızı söylerken “Tam bağımszlık” ve “Türk Devri 
mi’nin bütünlüğü" anlayışında açılan gediklere 
dikkati çekmek istemiştik. İşte bu gedikler, yaralar 
Atatürk’ü tamamlamak sorununu ortaya çıkarmak 
tadır. Kurtuluş Savaşı sonrası düzeylerine eriş 
mek istediğimiz çağdaş uygarlığa yeniden ulaş
mak Türk Devrimi’nin gerçekleştirmediği hedefle 
re erişmek için Atatürk ü tamamlamak gerekme'k- 
tedir. Ne idik, ne olduk? Bağımsızdık, bağımlı ol 
duk. "İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış kitleyiz” di - 
yorduk, imtiyazlı, sınıflı olduk.

Atatürk’ü tamamlamanın ilk anlamı “Tam bağım 
sizliği ve “Türk Devrimi’nin bütünlüğü” anlayışıy
la açılan yaraları kapatmaktır. Bu davranışımız Ata 
türkçülüğe bir şey katmayacak, ancak onu eski 
düzeyine kavuşturacaktır. Atatürkçülüğü eski dü 
zeyine ulaştırmak yetmez, eksik kalan yanlarını da 
tamamlamak gerekir. Bu da "Türk Devrimi”ne ye 
ni katkılarda bulunmaktan geçer, “Türk Devrimi” 
nin temel ilkelerinden biri de J,Devrimcilik"tir. 
Devrimcilik, katılaşmış bir toplum düzeni yerine 
yeni oluşlara açık bir anlayışı zorunlu kılar. 
Sürekliliğini, hareketliliğini yitirerek kendi içine ka 
panmak Atatürkçülüğü donmuş kalıp şekline geti 
rir. Yaşam gücünü zayıflatır. Atatürk’ün sürekli bir 
ülküsü vardır. Batılı bir toplum olmak, halkın mut
luluğunu daha ileri bir düzeye çıkarmak, değişen 
dünya koşullarına göre hareket edebilmek.

İşte bu düşünceye bel bağlayan “Genç kuşak
lar" ve "Düşüncede genç kalanlar" için Atatürk'ü 
tamamlamanın yolu budur.

"Sen ölmedin" söylemleriyle Atatürkçülüğe ve 
Türk Milletine yararlı olunamaz. Atatürk’e yapıla
bilecek en büyük kötülük onu bir evliya haline 
getirmektir. Basmakalıp, şekilci ve çıkarcı Atatürk 
sevgisi artık yerine gerçekçi, eleştirici ve tamam
layıcı çalışmalara bırakmalıdır. Atatürk sömürü 
cülüğüne son verilmelidir.

Atatürk, Türk milletinin yaşamında bir bölüm 
değil, ybni bir başlangıçtır. v

Onun öncülük ettiği eser eksiksiz olmadığı gibi 
tamamlanmış da değildir. Genç kuşakları bekle
yen en önemli görev bu başlangıcı sürdürmektir.



10 Kasını 2007 Cumartesi Gemlik KSrfez tayftı 4

Zeytinden çikolatalı tatlı yaptı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Uluslararası yemek 
uzmanı olarak 
dünyanın bir 
çok yerinde ülkemizi 
temsil etmiş olan 
Orhangazili Nafi 
Karanfil bir ilke 
daha imza attı. 
Bölgemizin sembol 
ürünü olan Zeytin 
ile çikolatayı 
buluşturmayı 
başaran Nafi 
Karanfil nefis bir 
tat ortaya çıkardı. 
Hazırladığı şerbet 
ile zeytinin acısını 
alan ve sonrasında 
da çikolata ile

zeytini birleştiren 
Karanfil, bir ilke 
adım attığını, 
bu deneyiminin 
devamını getireceğini 
ve tarifinin 
sadece kendisinde 
olduğunu 
söyleyerek, piyasaya 

süreceğini açıkladı. 
Zeytinin sadece 
tuzlu olarak 
kullanılmadığını 
ortaya koyan 
Karanfil, Zeytin 
tatlısını ilk olarak 
Orhangazi'de 
yeni hizmete 
giren Limon Giyim 
kokteylinde 
tanıtarak, kokteyle

gelenlere tattırıp 
fikir aldı.
Yaptığı buluşunu 
sergileyen ve 
aşçılığı ile ün 
yapan Karanfil, 
yine aşçılığını 
gösterdi. Zeytin 
çikolatasını bir çok

kişiye tattırarak 
fikirlerini alan ve 
beğenildiğini 
gören Nafi 
Karanfil, zeytin 
tatlısı üzerinde 
çalışmalarının 
devam edeceğini 
söyledi.

ELEMAN ARAMIYOR
GOLD STAR 

YEMEK SANAYİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

GIDA TEKNİKERİ
ARANIYOR.

TEL : 524 84 17
Eskişehir Bağkur İl 

Müdürlüğü’nden aldığım 
Bağ-Kur karnemi, Eskişehir 

Emniyet Müdürlüğünden aldığım 
pasaportum Kasım ayında 

evimden çalınmıştır.
Hükümsüzdür. 

MÜRVET CETEMEN

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
HATUN GÜLER

Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Ulu Önderimiz 

Mustafa Kemal Atatürk’ü 
aramızdan ayrılışının 

69, yılında minnet, 
özlem ve saygıyla anıyoruz»

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 513 68 00 - 513 32 -46
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Mustafa Kemal’i anlamak..
Mustafa Kemal öldüğünden 

beri O’nu her yıl devlet törenleriyle 
anıyoruz.

Haftalar boyu O’nu konuşu 
yoruz.

O, günlük yaşantımızın her ye 
rinde var olmayı sürdürüyor.

Siyasetçiler O’nu ağzından dü 
şürmüyor, öğrenciler O’nu her gün 
anımsıyor, sanatçılar O’nunla övü 
nüyor, asker ilkelerini koruyor, 
genç, yaşlı, kadın erkek tüm ulus 
Ata’sının önünde saygıyla eğiliyor.

Bir insan, ölümünden 69 yıl geç 
tikten sonra hala anılıyor ve ara 
nıyorsa, demek ki ulusuna büyük 
hizmetler yapmış, insanların kalp
lerine adı ve eserleri nakış gibi iş 
lemiştir.

Mustafa Kemal’i anlamak için 
onun yaptıklarına bakmak gerekir.

Giderek yok olmaya başlayan 
Osman Hanedanlığı, Fransız Dev 
riminden sonra milliyetçilik hare 
ketleri başlayınca, Osmanlı ege
menliğindeki uluslar bağımsızlık 
savaşlarını başlatarak hanedan
dan koptular.

Anadolu’nun dışındaki tüm 
ulusların bağımsızlık ilanları 
OsmanlI’nın sonu yazdı.

Birinci Dünya Savaşı ise 600 
yıllık imparatorluğun yıkılmasına 
neden oldu.

Bu yıkıntılar içinden çıkan Mus

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com -

tafa Kemal ve arkadaşları, ulusu 
yeniden derleyip toparlayarak ba 
ğımsızlık savaşını başlatarak bun 
da başarı sağladı.

Artık İstanbul daki hanedan git
miş, yerine Türkiye Cumhuriyeti 
kurulmuştur.

Bunun mimarı ise Mustafa 
Kemal’dir.

Mustafa Kemal, Cumhuriyeti 
ilan ederek, saltanatı yıkmış, yeri 
ne halk egemenliğini getirmiştir.

Ülkenin demokratik bir toplum 
olma yolunu açmıştır.

İnsanları kul olmaktan çıkarıp, 
birey olmasını istemiştir.

Hurafenin yerine akıl ve bilimi 
getirmiştir.

Kadını kafes arkasından çıkar
mış, toplumun saygın bir kişisi 
yapmıştır.

Tarikatları, cemaatları, medrese 
leri kaldırarak yerine modern top 
lumun bireyini getirmiştir.

Uhrevi inançlar yerine, çağ
daşlığı, akılcılığı, bilmi koymuştur.

Hanedan yönetiminden tama
men ayrı yeni ve modern bir devlet 
kurmuştur.

Ekonomide, giyimde, sanatta 
kültürde, eğitimde yaşamın her 
safhasında getirdiği yenilikler 
birer devrim olmuştur.

En önemli devrimi ise akılcılığı 
ön plana çıkararak bilme önem ver 
mesidir.

"Yaşamda en doğru yol gösteri
ci bilimdir.” sözü ile aydınlanma 
başlamıştır.

Atatürk, insan aklının özgür
leşmesini sağlamıştır.

Dün de bugün de Mustafa Ke 
mal Atatürk’ü anlamak istemeyen
ler çıkmıştır.

O’na "Put” diyenler, O’na "Dec 
cal” diyenler, "Dinsiz” diyenler, 
“Diktatör” diyenler çıkmıştır.

Tarih incelemekle öğrenilir.
Türk tarihindeki 1923-1938 yıl

ları arasında gerçekleştirilenleri 
hiçbir ulus gerçekleştirmemiştir.

Bir ulusun yalnız düşmandan 

bağımsızlığını kazanması yeterli 
değildir.

Kurtuluş Savaşı’ndan yengi ile 
çıkılmasından sonra Mustafa 
Kemal’in başlattığı devrimlerine 
karşı gelenler, Osmanlı düzenini 
savunanlarla, dinden çıkar sağ 
layan hokkabazlardır.

Atatürk’ün bağımsızlık savaşını 
kazandığı en yakın silah arka 
daşları daha sonra karşısına geç 
miş, onun ilerleme yolundaki ça 
balarına engel olmaya çalışmış 
lardır.

Bugün, O’nu anlamada zo'r- 
lananlar, ne yazık ki kurduğu Cum 
huriyet’in yönetimini eline geçir
mişlerdir.

Kendilerini Atatürkçü sananlar 
ise aymazlıklarını sürdürerek yap
tıkları hatalar nedeniyle buna yar 
dımcı olmuşlardır.

Atatürk’ü anlamak, çağdaşlaş
mak, özgürleşmek, bilime inan
mak, ülkesini ve toplumunu sev 
mektir.

Atatürk’ü anlamak, ulusu çağ
daş toplumlar düzeyine çıkararak, 
onları geçmektir.

Atatürk’ü anlamak, kadını 
erkekle eşit kılmak, kafanın içini 
ve dışını da aydınlatmaktır.

Atatürk’ü anlamak, siyasette, 
ekonomide, askeri alanda tam 
bağımsız ve güçlü olmaktır.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

CHP Kaledir
CHP’de huzursuzluk.
Tavanda ve tabanda.
Gemlik’te de olumsuzluklar, 

görevden almalar, yönetim 
arasındaki kısır çekişmeler, 
disiplin kurullarına verilmeler, 
ihraç talepleri.

Aslında bu uğraşlar külah 
kapma, kapılmış külahı kaptır
mama uğraşı.

CHP’yi ele geçirip başta 
olma, gündemde kalma, unutul- 
muşluğunu giderme, saltanat 
sürme yarışı. CHP’yi emperya
lizmin stepnesi kılabilme uğraşı.

Unuttukları bir şey var bu 
çaba sarfedenlerin.

CHP’nin kale oluşu.
CHP kaledir, kale!
Yıkılmaz kale!
Ele geçirilemeyecek kale!
CHP vatan kurtaranların kur

duğu parti.
CHP harcında şehit kanlarının 

olduğu parti...
Emperyalizme karşı savaş 

veren Türk yurdundan düşmanı 
kovalayanların kurduğu parti.

Kahramanların, vatansever
lerin kurduğu parti.

O nedenledir ki; emperyalist
lerin hep boy hedefi.

içinden DP, Güven Partisi, 
Cumhuriyetçi Parti, DSP, SHP 
doğduruldu.

Bugün yine etkin, dimdik 
ayakta, ulusunun hizmetinde... 
Milyonların güvenine mazhar

olmuş parti.
Emperyalizme, şeriat özlemci

lerine geçit vermeyecek yegane 
siyasi büyük güç.

Modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu, 
ulusumuzun önderi Büyük 
Atatürk’ün 6 okla belirlenen ana 
ilkelerinin savunucusu olup, 
uygulamış olan parti.

O altı oku paslandırmak asla 
mümkün değil.

Çelik iradeden almaktadır 
pırıl pırıl olan ışıltısını.

Partide huzursuzluk yaratan 
A Efendiler!

Size hak olan, bir başkasına 
hak değil mi?

Sizlerin bir çoğu, CHP’de 
Genel Başkanlık, Genel 
Sekreterlik, MKYK üyesi, Bakan, 
Milletvekili olduğunuzda CHP’yi 
iktidar kılmıştınız da bugünkü
leri başarısız diye eleştirebiliyor
sunuz?

CHP’yi bugünkü günden 
daha fazla oy alan parti mi yap
mıştınız da bugünkü neticeyi 
küçümsüyor sunuz?

Son milletvekili genel 
seçimlerinde siyasal geçmişinizi 
borçlu olduğunuz CHP için 
nerede çalıştınız, ne gibi 
görevlerde hizmet verdiniz?

Beklediniz CHP güçsüz 
kalsın. Yönetim istifa etsin. 
Meydan bize kalsın, 
partiye sahip olup, 

eski görevleri kapalım.
Sade partili olarak görev yap

mışlar, partiye gönül vermişler 
57 yıl boyunca muhalefette kal 
malarına rağmen pusulayı şaşır- 
mamışlardan oluşan bu güçlü 
örgütün mensupları, olayları ir- 
delecek basiretle doğru kararı 
verebilecek durumdadır şüphe
siz..

Örgüt, oyunlarında farkın
dadır. Hizipçilere geçit vermeye
cektir.

Tutturmuşlar, CHP karşıt
larının anti propagandası olan 
“Deniz Baykal ile bu iş olmaz, 
çekilmeli” teraneleri.

Öyle ya Deniz Baykal ve 
arkadaşları çekilsin ki, sizler 
gelesiniz, CHP’yi diğer partilere 
benzetesiniz. Mevcut nizama 
uydurasınız.

Görünen, bilinen gerçek şu.
Deniz Baykal olmasa CHP’ye 

oy veririz.diyenler Ecevit, 
Gürkan, Öymen, Hikmet Çetin, 
Karayalçın, Erdal İnönü’nün 
Genel başkanlığı dönemlerinde 
hiç CHP’ye oy vermemişlerdir. 
Onlar asla CHP’ye oy vermezler.

CHP iç ve dış rejim muhalif 
lerinin arzularını kursaklarında 
bıraktırmıştır çünkü.

Neden Deniz Baykal’a bu 
muhalefet?

Baykal, hırsız mı? Adı yolsuz 
luğa mı karışmış? Çıkarcı mı? İş 
takipçisi mi? Dış güçlere teslim 
mi olmuş, dönek mi?

Erdemli, namuslu bir devlet 
adamı.

O nedenledir ki; alm açık, ba 
şı dik, sesi gür, söylemleri açık 
ve korkusuzca, duruşu yiğitçe 
Türkiye’den, Ti(rk insanından 
yana.

Bence bir tek kusuru var. 
Bazı kişileri adam sanıp, 

listeler de seçilebilir 
yerlere koyup parti yöneticisi, 
milletvekili kılmasıdır.

Kolayına makam ve mevki 
edinenlerin “CHP bana değil, 
ben CHP’ye güç kattım” deyip 
partiden kaçıp muhalefet 
etmelerine sebep olmasıdır.

Tercihi parti örgütünün irade
sine bırakmış olsalar, örgüt 
böylelerine imkan tanımayacak 
parti huzur bulacak. CHP toplum 
huzurunda daha da saygın ola
cak.

Benim gibi çoğu CHP’li arka 
daşlarda bu inancı taşımaktadır.

Gelelim Gemlik CHP 
örgütünün konumuna.

Yönetim görevinden alınanlar 
CHP’yi sağın kalesi Gemlik’te 
var kılmışlar, tüm yoksunluklara, 
maddi imkansızlıklara rağmen 
seçimlerde canla, başla çalış 
mışlar, partiye başarı sayılabile
cek oyu da sağlamışlardır.

Sayın CHP il yöneticileri!
CHP Gemlik’te çok mu 

güçlüdür ki kendine hizmet 
etmişleri görevden alıyor, yet
miyor, disiplin kuruluna verip 
ihraç etmek istiyor.

Ayıptır, yazıktır, günahtır.
Vefalı olun! Kadir bilir olun!
Kimseyi kırmadan, incitme 

den, darıltmadan, pişman 
etmeden CHP’de tutun. Partiye 
insan kazandırmaya bakın. 
Kazanımları yitirmeyin.

Aksi halde ne sizler kalırsınız, 
ne yitirilenler. Şunu unutmayı 
nız. CHP zayıfladıkça laik, sos 
yal, hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti de tehlikededir.

O nedenle kaleye CHP’ye 
muhafız lazım muhafız.

Şimdi diyecekler İnan da 
amma Baykal’cı imiş. Yok 
efendim yok. Sadece CHP’li...

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Büyük Kurtarıcı 
Mustafa Kemal 

Atatürk’ü aramızdan 
ayrılışının 69. yılında 

minnet ve özlemle 
anıyoruz.

izindeyiz ATAM...

145 NO LU 
S.S. GEMLİK TRAYLER MOTORLU 

V X > 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


Cumhuriyetimizin Kurucusu
***JJlu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü 

aramızdan ayrılışının 69. yılında bir kez 
daha minnet ve özlemle anıyoruz.

Atam, ilkelerini ve devrimlerini sonsuza 
kadar yaşatma kavgamızı sürdüreceğiz.

Aydınlık Türkiye için yolumuzu sen çizdin 
İzinde gidiyoruz...

DEMOKRAT PARTİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI 

Faruk GÜZEL
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Düğünlerde 
çantanıza 
sahip olun

Bursa Emniyet YTL, 2 adet çeyrek

Polis, profesyonel hırsızı ayakkabı 
izinden yakalamaya çalışıyor

Müdürlüğü, 
vatandaşların 
düğün törenlerinde 
hırsızların kurbanı 
olmamaları 
için dikkatli 
olmalarını istedi. z 
Emniyet 
yetkilileri, hırsızların 
genellikle masa 
ve sandalyelere 
bırakılan çantaları 
çaldıklarına 
dikkat çekti. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir yakınının 
düğünü için merkez 
Yıldırım ilçesi 
Selimzade 
Mahallesi Kurtuluş 
Caddesi'nde bulu
nan düğün salonuna 
giden Vildan E., çan
tasını masa üzerine 
bıraktı. Bir süre 
sonra içerisinde bin 

altın, fotoğraf maki- 
nası ve cep telefonu 
bulunan çantasının 
çalındığım fark eden 
Vildan E. durumu 
polise bildirdi.
Olay yerine gelen 
polis, çantayı çalan 
kimliği belirsiz 
kişi veya kişileri 
yakalamak için 
soruşturma başlattı. 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü yetk
ilileri, hırsızların 
düğünlerde vatan
daşların bir anlık 
dalgınlıklarından 
yararlandıklarını 
söyledi. Yetkililer, 
düğünde oynamak 
isteyenlerin mutlaka 
değerli eşyalarını 
tanıdık binlerine 
emanet etmelerini 
tavsiye ediyor.

Bursa'da polis, 3 ay 
içinde aynı eve 2 kez 
giren profesyonel 
hırsızı ayakkabı izin
den yola çıkarak 
yakalamak için alar
ma geçti. Sahibinin 
yurt dışına çıkışını 
takip edip, güpe 
gündüz girdiği evde 
kilitli olan oda kapı 
larını sessizce kıran 
hırsızın tuvalette dahi 
altın araması polisi 
bile şaşkına çevirdi. 
Edinilen bilgiye göre, 
3 ay önce Ertuğrul 
Mahallesi Turhan 
Dursun Caddesi 
üzerindeki bir bitenin 
4 kattaki dairesi 
güpegündüz kilidini 
kırarak giren hırsız, 5 
bin YTL'lik ziynet 
eşyası ve nakit parayı 
alarak kayıplara ka 
rıştı. Olay yeri incele 
ekiplerinin kilitli olan 
oda kapılarını kırarak 
evde ziynet eşyası 
arayan hırsızın yaka 
lanması için ipucu 
aradı. Fakat şüpheli

nin ardından hiç bir 
ize rastlanmadı. 
Tekrar şehir dışına 
çıkan ev sahibi, bu 
kez 3 odanın da 
ışığını açık bırakarak, 
hırsıza evde birileri 
nin olduğu mesajını 
vermeye çalıştı. Fakat 
kapı kilidini düşürüp, 
aynı eve tekrar giren 

hırsız, bu kez altın ve 
para için tuvalete 
dahi bakması polisi 
bile şaşkına çevirdi. 
Olay yeri inceleme 
ekipleri, her yeri 
birbirine katan 
hırsızın parmak 
izini belirlemek 
için tüm ipuçlarını 
gözden geçirdi.

Fakat "parmak 
izi kalmasın" diye 
eldiven kullandığı 
belirlenen hırsızdan 
geriye sadece 
ayakkabısının izi 
kaldı. Tuvalette 
dahi altın arayan 
hırsız polisi bile 
şaşkına çevirdi. 
Ekipler, son 
derece sessiz ve 
profesyonelce 
çalışan hırsızı 
yakalamak için 
ayakkabı izinden 
yararlanmaya 
çalışıyor.
Ev sahibi O.A. ise 
güvenli olduğu için 
Nilüfer ilçesinde otur
mayı tercih ettiğini 
ancak polisin hırsı
zları yakalamak için 
ciddi bir çalışma 
yapmadığını 
düşündüğünü 
ifade ederek, 
"Bu yüzden daha 
güvenli bir siteye 
taşınmayı 
düşünüyorum" 
diye konuştu.

zzsız.ooo
15657.000

MMShlF
*.90 -

_ 0.000 
0.05983

15403.000
14658.000

6860.000 _
,0.12423

6174.00C 
0.0598;
369.35

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 81218 29 - 0226 812 23 66 

www.umelsan.com.tr 
lnfo@umelsan.com.tr

AĞUSTOS AYI FATURASI

AKTİF EMDÖKTİF j
50091360 50091360

KYS KYS

UIII-tLl-HII
KlBI<’»OMA»K£T

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.,

EYLÜL AYI FATURASI

W

3

i A DİKKAT!!
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

I ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
r PER. MT. BEO.
Sayaç No.
Marta/njr._’..L
Çarsan
Sah Egjeta 
hk Endeki
(4-) Ek Tüttüm
Trafo Kayta
TStetım______
BfrİaFIyht ~ J
Tütetln» Tutan .

s

BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARlÇ 15 KVA VE ÜZERİ 
| TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR. 

' AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 
j KAPASİTİF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR.

MEVCUT SİSTEMLERİNİZ İLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞtLDtR.
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 ÖDETMEKTEDİR, 

f BİLGİ İÇİN... 0226 81218 29 - 0226 812 $66
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BAYMUSTAFAÖZALP EMLAK'TAN 2

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri I*

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 m1 SATILIK DAİRE 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı 
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

&

s

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 
yeni atari makineleriyle satılık dükkan, önünde 115 m2 Bahçeli E

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

İSBANKASIKONUT KREDİLERİNE i
ARACILIK YAPILIR. |

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve B 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır, g 
ŞEKER SİGORTA |

İMacide ÖZALP i
Tel : 513 24 74 Fax; 514 10 211

http://www.umelsan.com.tr
mailto:lnfo@umelsan.com.tr
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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

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

ELEMANLARARANIYOR
GEMLİKTE FAALİYET 

GÖSTEREN ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE 

TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 
ASClve 
GARSON 

ALINACAKTIR.
Müracaat: 

O 533 924 18 92

KURBANLIK ve UDU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

lEMZDEÛCREnİZ KESİM HİZME1İMİZ VARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: Sil 11 «Cep Tel '0.532 7795194

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
İÇİRALIIÇ DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU 

0 538 588 3714

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlîkkorfezgazetesi.conT

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
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Ulu Önderimiz Büyük Kurtarıcı 
Mustafa Kemal Atatürk9ü aramızdan 

ayrılışının 69. yılında 
minnet ve özlemle anıyoruz.

İzindeyiz ATAM...
GÖKHAN GÜZEL NAKLİYAT A.Ş.

Kazım GÜZEL
İskele Meydanı No : 25 GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 18 59
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Mesleğiniz kalbinizin kiralık katili olmasın!
“Stres ve koşuşturma 
hangi meslekte 
varsa, o meslek risk
lidir. Çünkü stres, 
kalbin kiralık kati
lidir.” diyen Memorial 
Hastanesi Kalp ve 
Damar Cerrahisi 
Bölümü’nden Doç Dr. 
Ergun Demirsoy, mes 
leki stresin kalp sağlı 
ğı üzerindeki olum
suz etkileri hakkında 
bilgiler verdi. 
Türkiye’de her yıl 2 
milyon koroner kalp 
hastasının 130 bini 
hayatını kaybediyor. 
Yalnızca İstanbul’da 
günde 300 kişi kalp 
krizi geçiriyor. Kalp 
hastalıklarının art
masındaki en önemli 
nedense stres. Stres 
dozu yüksek meslek 
grupları kötü alışkan
lıkları da beraberinde 
getirdiği için kişinin 
kalp hastalıklarına 
yakalanma riski yük
seliyor. Kalp hastası 
yapan meslek gru
pları adeta bir stres 
deposu. Öyle ki kişi 
bu stresi bir süre 
sonra kontrol altına 
alamıyor ve kötü alış 
kanlıklara yöneliyor.

Hangi Meslek 
Grupları Risk 
Altında?
Stres ve koşuşturma 
hangi meslekte varsa 
o meslek çalışan
larının kalp krizi riski 
oldukça yüksek olu 
yor. Milletvekilleri, 
politikacılar, gazete
ciler, avukatlar, öğret
menler ve bankacılar 
vb... Bunlar, yüksek 
stres ve kalp krizine 
yol açma riski çok 
yüksek meslek grup 
lan arasında yer ahr. 
Bu tür stresli işlerde 
çalışanlar erken 
yaşta koroner kalp 
hastalıklarına yakala 
nıyor. Bunda ekono 
mik krizin etkisi de 

var. Krizle birlikte he 
nüz mesleğinin başın 
da yükselmekte olan 
insanların yaşadıkları 
büyük sıkıntılar da 
artıyor. Sıkıntılar ve 
stres de damarlarda 
ciddi tahribat yapıyor. 
Ancak bunların dışın
da iki meslek grubu 
var ki, onlar meslek
leri boyunca ölümle 
iç içe oldukları için 
kalp hastalığı ve kalp 
krizi riskini maksi
mum düzeyde yaşan
maktadır. Pilotlar ve 
kalp cerrahları... 
Neden Havayolu 
Pilotları ve Kalp 
Cerrahları?
Özellikle sivil havay
olu pilotları arkaların

da 200 yolcu ile 
uçağını havalandırıy
or. Yapabilecekleri en 
küçük bir elektronik 
hatanın ya da ihmalin 
kişi ile beraber 
yüzlerce insanın 
ölümüne yol açabile
ceğini de çok iyi 
biliyorlar. Çünkü 
havadasınız ve 
başınız ağrıdığında 
çok da yardımcınızın 
olmadığı ortadadır. 
Havada ölüm 
korkusu yaşamaları, 
yolcuların can güven
liğinin sorumlu
luğunu taşımaları ve 
bir sorun oluştuğun
da bunu yalnızca 
kendilerinin çözmesi 
gerektiğini bilmeleri 
stres dozunu yük
seltiyor. Kalp cer
rahları için de aynı 
şey geçerli.
En küçük bir 
hatada hastanın 
ölebileceğini biliyor
sunuz ve bunu her 
gün yapmak zorun
dasınız. Sadece 
hasta değil sorumlu 
olduğunuz onun 
yakınları ve bütün 
sevdikleri sizden bir 
şeyler bekli yorlar.

20 yaş üzerine 
kolestrol tehdidi
Kalp hastalıklarına 
karşı düzenli sağlık 
kontrolünden 
geçmek gerekiyor. 
Artık gençler arasın
da da kalp krizinden 
ani ölümlerin 
artması, bu 
kontrollerin önemini 
ortaya koyuyor. 
Acıbadem 
Kocaeli Hastanesi 
Kardiyoloji Uzmanı 
Doç. Dr. Şevket 
Görgülü, kalp 

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2901 
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)

hastalıklarının erken 
teşhis edilmesi ve 
koruyucu sağlık 
için her sağlıklı 
bireyin 20 yaşından 
sonra beş yılda 
bir kere kolesterole 
baktırması 
gerektiğini söyledi. 
Kalp damarlarındaki 
en önemli sorunlar, 
kandaki yağların 
(kolesterol) 
yüksekliğinden 
kaynaklanıyor.

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlldlr.)
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iyet yolunda durmada

Artık sıra beklemek tarih oldu.
TCKNOIOJİK ÜRÜNL€R ve FATURA ÖDEME NOKTASI

Ulu Önder Atatürk’ü
69. Ölüm Yıldönümünde 

Minnet ve Saygı ile Anıyoru

Turkcell, Vodafone, Avea 
Elektrik, Su, Telekom

K.K. Borçlan, Baâkur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI SMILE SHOP’TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Sınile ADSL- Türk Telekem BAŞVURU NOKTASI
- D-SMARTSATIŞNOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI
*• TURKCELL-VODAFONE-AVEA-KONTÜR SATIŞI I
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- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜN1ER i

PRATİK KPFDİ BanI<a BanIca doİAŞMAdAN uyquN knedi seçeneIcIerİ IIV l\l\LİXİ İliTyAÇ kREdİsİ ' TAŞIT kRECİİsİ VE koNUT kREdİsİ_____

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 » GEMLİK TEL: 0.224 5TÎT2' 00



GÜLLÜ YAPI
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

■S FİLLİ BOYA 
S JOTUN- DCNİZ

BOYALARI 
İZOLASYON

S HIRDAVAT 
•S NALBUR 
S SIHHİ TESİSAT 
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v' BİLİMUM İNŞRRT 
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Yağışlar hayatı etkiledi
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak 
yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölge 
mizde de önceki gün başlayan sağanak 
yağış ve lodos fırtınası etkisini sürdür 
dü. Dün yağan yağışlardan sonra düşen 
dolu, zeytin ürününe de zarar verdi. Öte 
yandan lodos fırtınası sahildeki birçok 
sandalın parçalanmasına, çatı ve baca 
ların uçmasına neden oldu.

Bursa İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘2007 Zeytin Raporu’nun sonuçları açıklandı

“Zeylinde kayıp yüzde 7lı”
Bursa İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri 

tarafından hazırlanan 2007 Zeytin Raporu’nda, 
Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve İznik’te bu 
yıl kuraklıktan dolayı sulanamayan alanlarda 
büyük oranda meyve kalibresinde ve ürün 
miktarında azalma gözlendiği kaydedildi. Bu 
yıl normalin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 
nedeniyle kuraklığın zeytin üreticilerini de etki 
/ediği belirtilerek, Gemlik’te 7 bin 513 hektarlık 
alanda 2 milyon 754 bin adet zeytin ağacı ile 
üretim yapılırken, kuraklık nedeniyle meyve 
kalibresinin bozulduğu, kaybın yüzde 60-70 
oranında olduğu bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 
yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı

Özlemle anilik

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölümünün 69. yıldönümü 
nedeniyle tüm yurtta törenler düzenlendi. 
İlçemizdeki törenlerin ilki Atatürk Anıtı’n 
da, ikinci tören ise Belediye Kültür Mer 
kezi’nde Özel Aykent İlköğretim Okulu 
tarafından yapıldı. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytincinin yüzü güldü mu?
Geçtiğimiz yaz havalar cidden çok kurak 

gitti.
Toprakla uğraşan için su çok önemli.
Suyu olan, taşıyarak su getirip zeytinlik

lerini sulayarak bir nebze bu kuraklıktan 
kurtuldu.

Ama ilçemizde yetişen zeytin ağacının 2 
milyon 754 bin adet olduğunu düşünür 
şeniz, kuraklıktan etkilenme alanının da 
büyüklüğünü anlarsınız.

Gerek Marmarabirlik, gerekse piyasalar 
daki zeytin atımlarında uygulanan zeytine 
düşük ücret verilmesi üreticiyi sarstı.
■.Devamı sayfa 5'de

GOODYEAR
[PHILIPS CDI40]

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

Otomobil yayaya 
çarptı: 2 yaralı

Karşıdan karşıya geçmeye 
çalışan 2 kişi özel bir oto
nun çarpması sonucu yara 
landı. İlçemizde meydana 
gelen olayda, Selçuk K.
(23) idaresindeki 16 ZB 
805 plakalı otomobil, Hami 
diye Mahallesi Orhangazi 
Caddesi Çevreyolu ayrımın 
da, yolun karşısına geçme 
ye çalışan Yeter Yıldız (57) 
ve Fatma Çakır'a (47) çarp
tı. Yaralanan Yıldız ve Ça 
kır, Muammer Ağım Devlet ' 
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız'ın sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenilirken 
Çakır'ın sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu bildi 
rildi. Selçuk K. ise polis 
tarafından gözaltına alındı.

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

Bursa II Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘2007 Zeytin Raporu’nun sonuçları açıklandı

Atam Sen Rahat Uyu.. 
Emanetinin Bekçisiyiz..

Bu bir slogan..
Tarihin birinde çok iyi niyetle söylenmiş 

bir söz..
Aktarılarak günümüze dek uzanmış..
Ancak..
Hepimiz..
Kendimizi yargılamalıyız.
Tüm benliğimiz ve içtenliğimizle bu sözün 

arkasında ne kadar durduğumuzu sorgula
malıyız.

Ata’nın emaneti neydi?..
Sınırları misak-ı milli ile çevrilmiş; laik, 

demokratik, tam bağımsız bir Cumhuriyet.
Ya şimdi ki durum?
Çevresinde ateşler yanıyor.
Yanan ateşler sınırlarımızı yakıyor.
Etnik gruplar ve fanatik dinciler ortalıkta 

cirit atıyor. Parlamento sıralarında siyaset 
yapıyorlar.

Ekonomik kuşatma kapitülasyonlardan 
beter.

Kendi güvenliğimiz için karar veremez 
durumdayız.

Geçenlerde bir arkadaşım şu saptamada 
bulundu:

"Atatürk ve silah arkadaşları demokrasiyi 
bağımsızlığı kucağımıza bırakıverdi. Demokrâ 
si için savaşmadık biz. Demokrasinin ne 
olduğunu anlamadık. Onun için de kolay 
tüketiyoruz."

Üzerinde önemle ve büyük bir ciddiyetle
I durulması gereken sözler.
' Ben daha da ekleyeyim..

Laikliği özümseyemedik..
Bağımsızlığın ne demek olduğunu 

algılayamadık.
Hukukun üstünlüğünün ayırtına vara

madık.
Ve şu davranış biçimleri;
Aymazlık..
Vurdumduymazlık..
İdare-i maslahat..
Bilgisizlik.
Fikirsizlik..
Bugünleri hazırladı.
Kuşkusuz hala yapabileceklerimiz var.
Önce belleğimizden yola çıkmalıyız.
Unutmamalıyız.
Tepkilerimizi hissederek ve bilincimize yer

leştirerek göstermeliyiz.
Yoksa..
Cumhuriyet Bayramı da..
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da..
Atatürk'ü Anma Törenleri de..
Göstermelik nümayişlerle günün anlam ve 

önemini belirten bir iki konuşma ile şiirlere 
kurban edilir..

Anmak..
Yaşamak..
Kutlamak..
Hissetmekle anlam kazanıyor.
"Hazıra dağ dayanmıyor " demiş ata

larımız..
Yaşamışlar söylemişler.
Biz de gördük. Hazıra dağ dayanmadığını..
Cumhuriyet numaralanıyor.
Laiklik yeniden tanımlanıyor.
Bağımsızlık tehlikeye giriyor.
Faturası acı.. Sonuçlarının daha acı olma

ması için gayret..
Bilmek ve bilinçlenmek için.
Son günlerde yaşananlar her Türkiye

Cumhuriyeti Yurttaşının yüreğinde fırtınalar 
estirmiyorsa daha neyi bekliyoruz ki..

ı ‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

“Zeytinde kayıp yüzde 70” 
Bursa İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından hazırlanan 2007 
Zeytin Raporu’nda, Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve İznik’te bu yıl 
kuraklıktan dolayı sulanamayan alanlarda büyük oranda meyve 
kalibresinde ve ürün miktarında azalma gözlendiği kaydedildi.
Bursa İl Tarım 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan 2007 
Zeytin Raporu’na 
göre, bölgede 
bulunan 8 milyon 
774 bin 800 adet 
zeytin ağacının 
2006 yılında 100 bin 
458 ton zeytin üretimi 
yapıldığı kaydedile
rek, bu yıl normalin 
üzerinde seyreden 
hava sıcaklığı 
nedeniyle kuraklığın 
zeytin yetiştiricilerini 
de etkilediği bildirildi. 
Raporda, zeytin 
üretiminin yoğun 
bir şekilde yapıldığı 
Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya ve İznik’te 
ürün miktar ve 
kalibresinde azal
malar gözlendiği 
kaydedildi.
GEMLİK’TE DURUM 
Bursa İl Tarım 
Müdürlüğü’nce 
hazırlanan raporda,

Gemlik’te 7 bin 
513 hektarlık alanda 
2 milyon 254 bin 
adet ağaçla üretim 
yapıldığı açıklanır 
ken, genel üretim 
sorunlarının yanında 
bu yıl kuraklıktan 
dolayı sulanamayan 
alanlarda büyük 
oranda meyve 
kalibresinin bozul
duğu yüzde 60-70 
oranında mahsûl

kaybı yaşandığı 
ifade edildi.
Sofralık üretime 
yönelik yetiştiricilik 
yapılmasına karşın 
sulanmayan alanlar
daki ürünün 
büyük kısmının 
ise yağlık olarak 
değerlendirmek 
zorunda kalacağı 
raporda yer aldı. 
Raporda, sofralık 
zeytin üretimi yapan

SATHIN - KİIAUK 1İİN DAİIEIEI ve İRERİ 
bayta< www.baytasinsaat.com

—- YENİ PROJEMİZ------
RAYTAŞ 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, Manastırca, 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 Carrefaur karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com 

Mudanya’da da yak
laşık 16 bin 800 ton 
civarındaki yıllık 
zeytin üretiminin 
bu yıl yüzde 50’sinin 
yağlık olarak 
değerlendirileceği 
belirtiliyor.
Öte yandan, toplam 
bir milyon 630 bin 
adet zeytin ağacı 
olan Orhangazi’de 
ise 2007 yılında 
düzenli bakım 
yapılan ve sulanan 
bahçelerde önemli 
biir sorunun 
görülmediği 
ifade edildi.
Kırsal kısımlarda 
zeytinlerde buruşma 
ve dökülmeye rast
lanırken, mevsimine 
bağlı olarak gerekli 
ilaçlamanın yapıl
madığı zeytinliklerde 
ise mantar 
hastalığına bağlı 
dökülmelere 
rastlandığı açıklandı.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
yf Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
v Dış kapı çelik kapı, 

iç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

S Islak zeminler seramik

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Celal Bayat’ın anıt mezarı TBMM'de
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Bursa İl Başkanlığında yaptığı 

açıklamada Celal Bayar'ın anıt mezarının onarılması için 2008 yılı bütçesinde 
ödenek olup olmadığı konusunu meclis gündemine taşıdığını söyledi.

ozcanvurall 933@hotmail.com
www.mllliyet/blog/özcan vura)

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, Umurbey'de 
bulunan 3. Cumhur 
başkanı Celal 
Bayar'ın anıt 
mezarının onarıl
ması için 2008 yılı 
bütçesinde ödenek 
olup olmadığı 
konusunu meclis 
gündemine taşıdı. 
Bursa CHP İl 
binasında 
açıklamalarda 
bulunan Öymen, 
3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar'ın anıt 
mezarının masrafla 
rıyla ilgili ödenek 
konusunu meclis 
gündemine 
taşıdığını söyledi. 
Öymen, İçişleri 
Bakanı Beşir 
Atalay'ın yanıtlaması 
istemiyle TBMM

I başkanlığına 
verdiği yazılı soru 
önergesinde şu 
ifadelere yer verdi;

I "17 Temmuz 2003 
tarihinde çıkarılan

I_________

4948 sayılı "Devlet 
mezarlığı dışında 
defnedilen bazı 
devlet büyüklerinin 
mezarları hakkında 
kanun" ve bu 
kanunun uygulan
masına ilişkin 2 
Eylül 2004 tarihli 
yöneımeiİK uyarınca 
anıt mezar ve 
eklerinin bakım, 
onarım, korunması, 
yönetim ve benzeri 
giderleri için 
İçişleri Bakanlığı

bütçesinde ödenek 
ayrılması ve bu 
ödeneğin bu 
mezarların bulun
duğu belediyeye 
ödenmesi ön 
görülüyor" 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
ûymerî, Ceı'aı' 
Bayar'ın anıt 
mezarı ve eklerinin 
masraflarının 
bu yasa ve yönet
melik çerçevesinde 
ödenmesi için

18 Nisan 2006 
tarihinde Bursa 
Valiliği ve Umurbey 
Belediyesi arasında 
bir protokol 
imzalandığını 
belirterek, "Bu pro
tokol gereğince 
Umurbey Belediye 
si ne herhangi bir 
ödemede bulunul
muş mudur? 2008 
bütçesinde bu 
amaçla ödenek 
konulmuş mudur?" 
sorularını sordu.

Sırtımız sıvazlandı!....
Ama karşımda, hatta hepimizin gözü 

önünde madara olma görüntüsünü içim 
kaldırmıyor, sineye çekemiyorum.

İhanetin, Madaralığın, çürük yumurtadan 
beter kokusu.

Rezilliğin, karşısındaki aczin dayanılmaz 
utancı.

Tükürülen suratlarını yağmur yağdı deyip 
sıvazlayarak sırıtan acizlerle o Barzani 
-Talabani ile birlikte aşağılanmış, küçümsen
miş olmak duygusu..

Yanıldığımı biliyorum, ne yapsam rahat- 
layamam, çünkü ben yapmadım, sîzlerde 
yapmadınız başkaları yaptı ne yazık ki.

Milletçe madara olduk.
Devletimizle alay ediliyor, biz utanıyoruz.
Türkiye rezil ediliyor, biz rüsva oluyoruz.
Büyüklerimiz küçülüyor, biz aşağılanı 

yoruz.
Daha doğrusu öyle hissediyoruz.
Oysa bizler, büyük denilen Amerika’nın ve
Onun peşinden ayrılmayanların küçük 

adamların, dolayısıyla küçümsenmeye açık 
olduklarını biliyor, bu bilgiye rağmen 
başımızı dik tutuyorduk.

Neden, hâlâ Türkiye’yi bizim sanıyoruz?
Türkiye onların da Türkiye’si.
Hatta daha çok onların, artık.
Onlar utanmıyorsa bize ne oluyor, ey 

halkım...
Sen her zaman asil ve yiğitsin.
Bu vatan için yaşarsın..
Bizim kursağımızdan yetim hakkı geçmedi 

ki...
Ama işte, olmuyor, anlatamıyoruz yüreği 

mize, kabullenemiyoruz gözlerimizin önünde 
insanların alçalmasını, bir ülkenin rezil 
edilmesini.

Düşünüyorum. Ne zaman başladı bu 
çürüme; ne, ne zaman, nereye değdi de 
çürüdü koca ülke?

Onur, ne zaman kaybedildi, çünkü anılmaz 
oldu, unutuldu.

Hayasızlığa ne zaman alıştırıldık ?
Bunu kabullenemiyorum..
Sadaka verildiği için mi dilenmeye 

alıştırıldı bir çoğunluk, yoksa dilencilik eğili
mi mi sadakaya alıştırdı hepsini?

Oy için kapılara bırakılan pirinçler, yağlar, 
kurulan çadırlar..

Peşkeş rantı mı alıştırdı binlerini..
Kan parası veriyor diye düşmanla ticaret 

yapmaya başladık..
Yoksa can mı paradan daha ucuz da bu 

şehitler ülkesinde, düşmanla işbirliğinden 
vazgeçilmiyor?

Ve şimdi, “Allah versin!” “otur oturduğun 
yerde” denilen Türkiye, şehitlerinin kanına 
karşı ne aldın sorusuna, “Sırtım sıvazlandı!” 
diyebilecek mi, yine?

ABONE OLDUNUZ MU?
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Umurbey bölgesine 
gidecek araçları 
rahatlatacak olan 
ulaşım köprüsünde 
taban betonları 
dökülmeye başlandı. 
Umurbey tarafından

gelen araçların 
yapımı süren Otobüs 
Terminaline inecek 
güzergahı oluştura
cak olan ulaşım 
köprüsünde beton 
ayaklar üzerine 
taban yapımı da 
başladı.

12 metre genişliğinde 
bulunan köprü 
geçişinden itibaren 
Terminale inecek 
yere kadar yaklaşık 
80 metrelik bir 
ulaşımla Umurbey 
bölgesine gidecek 
araçlara büyük

kolaylık gelecek. 
Ulaşım 
köprüsünün 
tamamlanmasından 
sonra çevre 
bağlantıları terminal 
yapımını üstlenen 
Büyükşehir tarafın
dan gerçekleşecek.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.mllliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 69. yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı

Özlemle andık

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Cumhur! 
yeti’nin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk 
ölümünün 69. 
yılında düzenlenen 
törenlerle anıldı. 
Gemlik Kaymakamlığı 
tarafından düzenle
nen ilk tören Atatürk 
Anıtı’nda yapıldı. 
Çelenklerin sunu 
munun ardından 

saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı 
okundu, saatler 
09.05*i gösterdiğinde 
ise siren sesleri 
ile bayrağımız 
yarıya indirildi. 
Atatürk'ü anma 
töreninin İkincisi 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu'nun 
düzenlediği anma 
törenine Kaymakam

Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Ömer Cüneyt 
Akyol, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Korukçu 
ile Okul Müdürleri, 
öğretmenler ve 

öğrenciler katıldı. 
Saygı duruşu ve 
Aykent İlköğretim 
Okulu Müzik 
Korosu eşliğinde 
okunan İstiklal 
Marşı okundu. 
Töreni düzenleyen 
Aykent İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler'in Atatürk'ün 
hayatından ve çalış
malarından kesitler 
aktardığı konuş

masının ardından 
öğrenciler Atatürk ile 
ilgili şiirler okudu. 
Atatürk'ün 
sevdiği şiirleri 
Aykent Müzik 
Korosu çok 
sesli olarak 
seslendirmesinin 
ardından Müzik 
Öğretmeni Murat 
Onat eşliğinde 
Atatürk'ün sevdiği 
şarkılar seslendirildi. 
Anma töreni 

sonrası Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Burçak 
Uslu gözetiminde 
hazırladıkları
Atatürk resimlerinden 
oluşan sergi açıldı. 
Öğrencilerin yaptığı 
birbirinden güzel 
eserlerden oluşan 
sergiyi gezen pro
tokol, öğretmen ve 
öğrencileri tebrik etti.



12 Kasım 2007 Pazartesi Gemlik KErfez Sayfa 5

Zeytincinin yüzü güldü mu?
Kuraklığın nedeni, bu yıl böl

gemize hatta yurdun büyük bölü 
müne yağmur yağmamasıydı.

Yağmur yağmamasını küresel 
ısınmaya da bağlayanlar oldu.

Mevsimler arasındaki dengenin 
bozulduğu iddia edildi.

Şükür, Kasım ayı ile yağmurlar 
yağmaya başladı.

Bu kez yağışların fazla olması 
sel ve taşkınlara neden oldu.

Birkaç gündür Gemlik ve çevre 
sini de etkileyen yağışlar toprağın 
yüzünü güldürdü.

Acaba zeytin üreticisinin yüzü 
de güldü mü?

Bu yağışlar haşatı başlayan 
zeytinin kalitesini mutlaka etkile 
yecektir.

Ama bizim bölgemizde yetişen 
zeytinlerin büyük çoğunluğu 450 
ile 300 tane arasında..

Marmarabirlik 450 ile 350 arasın 
daki zeytini sofralık olarak satın 
almıyor.

Bu kalibredeki zeytin yağlık 
veya ezmelik olarak nitelendirin 
yor ve düşük fiyat veriliyor.

Birlik ise bu kalibreli zeytinin 
satılmadığını, stokların dakiIerin 
eritilemediğini iddia ederek, yük
sek kalibreli zeytin üretilmesini isti 
yor.

Sizin anlayacağınız, zeytinciye 
bir yandan doğa vuruyor, diğer

Gpne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

yandan alıcılar..
Zeytinci ise tarihinde görül 

medik bir şekilde bankalara borç 
lanmış durumda.

Zeytini peşin satamadığı için 
bankalara olan borcunu gününde 
ödeyemiyor.

Müteselsil kefalet ile alınan kre 
diler, zeytincinin tümünü zorluyor

BORÇLAR ERTELENEBİLİR
Zeytin üreticisinin bu durumu 

iktidar partisi tarafından parlemen 
terlere iletilmişti.

Aranan formül ise; kredi borç 
larının ertelenmesi, faizlerin düşü 
rülmesi idi.

Bunun için İl Tarım Müdürlü 
ğü’nden aylar önce Zeytincilikle 
ilgili bir rapor hazırlaması istendi.

Bu raporun sonuçları belli oldu.
Gemlik yöresindeki kuraklıktan 

doğan üretim kaybının yüzde 60- 
70 olduğu belirtiliyor.

Konunun Bakanlar Kurulu’na 
getirilerek borç ertelemesi çıkarıl
ması ihtimali yüksek.

Zeytincinin borcunun erten- 
mesi sonucu değiştirmeyecek.

Bu yıl yine üreticinin cebine ye 
terli para girmeyecek. Girmeyin 
ce, ertenen borçları günü gel 
diğinde yine ödemede sıkıntı yaşa 
nacak.

Sıkıntı bölgesel.
Orhangazi sulama durumu da 

ha iyi olduğu için kuraklıktan fazla 
etkilenmemiş.

Ama Gemlik ve Mudanya üretişi 
kuraklık nedeniyle bu yıl da küçük 
taneli zeytin elde edeceği için 
kabına zeytin koyamayacak.

Geçen yıl küçük taneli zeytin 
1.5 YTL olduğu için satmayan 
üretici, 6 ay sonra bu zeytinin 1 
YTL den 4-5 ay vadeli satmak 
zorunda kaldı.

Bu nedenle aynı hatayı bu yıl ya 
şamak isteyeceğinden küçük tane 
li zeytini öyle veya böyle satacak
tır.

Kabına koymayacaktır. , 
Çünkü, ağzı bir defa sütten 

yanan, sütünü üfleyerek içermiş..
Dün ve öbür gün yağan yağış 

lar güzel de, arada bir de dolunun 
yağması korku yarattı.

Ceviz büyüklüğündeki doluların 
toplanmayan zeytin ürününe zarar 
vermesi söz konusu.

Ama bu yağışlardan sonra eğer 
beklenen kar da bu kış iyi yağarsa 
gelecek yıl kuraklık yaşanmaya
bilir.

Doğanın dengesinin insanlarn 
eliyle bozulmasının faturasını 
insanlar ağır bedeller ödeyerek 
verecek.

Bölgemizde zeytinlikleri kat 
ledip apartman dikiyoruz.

Dün yine Manastır Bölgesi’nde 
bir gezi yaptım.

Planlarda yüzde 40’ına inşaat 
yapılacak, yüzde 6O’ı yeşillik kala
cak bloklara bir baktım.

Yeşillik falan yok.
Bununla ilgilenen de yok.
İnşaat yapımı teşvik ediliyor.
Doğanın tahribi kimseyi 

ilgilendirmiyor.
Kurtul alfaltı boyunca kereste 

depoları için binlerce ağaç kesildi 
kimsenin kılı kıpırdamadı.

Günlük çıkarlara geleceğe feda 
ediliyor.

Diyorum ki çocuklarımıza iyi 
miras bırakmayacağız.

Bizi kötü anacaklar.

Wli riilta Sahinyurdu Köyii'ne ziyaret Ozdilek’ten Atatürk Sergisi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Bursa Milletve 
kili Sedat Kızılcıktı, 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, II Genel Meclis 
Üyeleri, Belediye Mec 
lis Üyeleri, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve 
Gençlik Kolları üye 
leri Şahinyurdu Kö 
yünü ziyaret ettiler. 
AKP Bursa Milletveki 
li Sedat Kızılcıklı ve 
AK Parti ilçe Teşkila 
tı; Köy Muhtarı Hüse 
yin Meriç, Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı Zeki Bostan 
ve köylüler tarafından 
karşılandı.
Köy kahvesinde 
gerçekleşen toplantı
da misafirlerinin köy
lerinde bulunmasın
dan mutluluk duy
duğunu ifade eden 
Şahinyurdu köyü 
Muhtarı Hüseyin 
Meriç, İçme Suyu 
açılışına Milletvekili 
Kızılcıklı'nın katıla
mayacağını ancak 
yakın zamanda köyü 
ziyaret edeceği sözü 
nü verdiğini hatırla 
tarak sözünü tutması 
nedeniyle dolayı ken 
dilerine teşekkür etti. 
Seçimlerden önce

olduğu gibi seçimler
den sonrada köy ve 
mahalle ziyaretlerine 
devam ettiklerine 
dikkat çeken AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin köylere AKP 
İktidarı döneminde 
hizmetlerin daha çok 
geldiğini belirterek 
köyleri, beldeleri ve 
mahalle ziyaretlerine 
devam edeceklerini 
söyledi.
TERÖRÜN BİTMESİ 
İÇİN KARARLIYIZ 
Öncelikle son gün
lerde yaşanan olay
ları da değerlendiren 
Bursa Milletvekili 
Sedat Kızılcıklı, terör 
olaylarında ülkemizin 
sabrının taştığını 
belirterek, "Terörün 

bitmesi için ne gere 
kiyorsa yapılacak. 
Terör konusunda 
Cumhurbaşkanımızda 
n Başbakanımıza, 
hükümetimizden, 
ordumuza, siyasi 
partilerimizden sivil 
toplum kuruluşlarına 
ve halkımıza kadar 
hepimiz kararlıyız' 
dedi.
SULAMA SUYUNA 
AĞIRLIK VERİLECEK 
KÖYDEŞ ve BELDES 
projeleriyle köylerin 
yeniden hayat bul
duğunu vurgulayan 
AKP Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı, proje 
kapsamında köylerin 
yol ve su sorununu 
ortadan kaldırmak 

için çalıştıkların 
belirterek, 
bu anlamda Bursa 
köylerimizin de 
yol ve su sorunu. 
kalmadığını, 
hedeflerinin ise ülke 
genelinde yolu ve 
suyu olmayan köyün 
bulunmayacağını 
söyledi 
Köylerimizin sorun
larını çözüm nokta 
sıyla sırasıyla adım 
attıklarını belirten 
Kızılcıklı, İl Genel 
Meclisimizin 2008 yılı 
yatırım programında 
da sulama suyu pro
jesine ağırlık verdi 
ğine dikkat çekti. 
Konuşmalardan 
sonra misafirlere 
köylüler tarafından 
Şahinyurdu 
köyünün meşhur 
ekmeği, zeytin 
ve peyniri ikram 
edildi. Meşhur 
"Benli kestanesinin 
de ikram edildiği 
gecede AKP 
Bursa Milletvekili 
Sedat Kızılcıklı, 
ekmeğin ve zeytinin 
çok güzel olduğunu 
belirterek Gemlik 
zeytinin bir 
marka olduğunu 
söyledi.

Ercüment ESEN
10 Kasım Atatürk'ü 
Anma Programı 
ve etkinlikleri 
kapsamında 
Gemlik Özdilek 
Alışveriş 
Merkezi’nde Atatürk 
konulun resim 
sergisi açıldı.
Özdilek tarafından 
hazırlanan sergide 
Atatürk'ün yaklaşık 
30 renkli fotoğrafın 

yanı sıra video 
gösterisi ile de 
Atatürk’ün yaşamın
dan kesintiler 
anlatıldı.
Sergi, Özdilek’e 
gelenler tarafından 
dikkat ve beğeniyle 
izlendi. Ulu Önder 
Atatürk'ün 
resimlerinden 
oluşan sergi bir 
hafta boyunca 
ziyarete açık 
kalacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Rctaract Mp'ten tocef lo ilileli

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Rotaract 
kulübü üyeleri 
Özgün, Yaygın 
Eğitime Destek 
Derneği'ne 
Atatürk için 
düzenlenen Piyano 
konçertosu için 
bilet hediye ettiler. 
Rotaract Kulübü 
üyeleri Seda 
Talan ile 
Nilüfer Toprakçı, 
Öğretmenevi'nde

ziyaret ettikleri 
Dernek Sekreteri 
Kader Kuşçu, 
üyelerden Semra 
Çine ve Semra 
Talan'a Bursa 
Fethiye Kültür 
Merkezinde 
Atatürk için 
yapılan Piyano 
Konçertosuna 
iki kişilik 10 adet 
bilet verdiler. 
Dernek üyeleri 
10 adet biletle 
20 kişilik grup

halinde Fethiye 
Kültür Merkezi’ndeki 
Atatürk Piyano 
Konçertosunu 
izleme fırsatı 
buldular.
Rotaract 
Kulübü üyeleri 
Seda Talan ve 
Nilüfer Toprakçı, 
bu tür etkinlikler 
için sürekli 
girişimlerinin ve 
hediyelerinin 
süreceğini ifade 
ettiler.

Kondisyon Merkezi beğenildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Manastır'da bulunan 
Belediye Kültür 
Merkezi'nin alt 
katındaki 
Kondisyon merkezi 
spor tutkunlarına 
hizmet vermeye 
devam ediyor. 
Spor yapmak 
isteyenlerin 
bulabilecekleri 
her tür aletin 
yer aldığı salonu 
gezen Kaymakam
Mehmet Baygül ile 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Ömer 
Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tan 
bilgi aldılar. 
Son sistem spor 
aletleriyle 
donatılan Kondisyon 
ve Fitnes Merkezi'ne 
herkesin giderek 
belirli bir ücret 
ödeyerek 

Başkan Turgut, 
spor merkezinin 
açıklanan saatler

arasında sürekli 
hizmet verdiğini 
söyledi.

hocalar eşliğinde 
spor yapabilecekleri
ni hatırlatan

Anıtkabir’e ziyaretçi akını
Türk ulusunun 
ulu önderi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
ebediyete intikalinin 
69. yılında, Ata'nın 
ebedi istirahatgahı 
Anıtkabir ziyaretçi 

akınına uğradı. 
Genelkurmay 
Başkanlığı 
internet sitesindeki 
Anıtkabir ziyaretçi 
sayısına ilişkin 
verilere göre, 

cumartesi günü 
2 bin 420'si yabancı 
546 bin 620 kişi 
Anıtkabir'i 
ziyaret etti.
Böylece, Kasım 
ayında, şu ana kadar

Anıtkabir'i ziyaret 
edenlerin sayısı 
802 bin 234'e 
ulaştı.Anıtkabir'i 
geçen yıl 10 Kasım 
da 127 bin 392 kişi 
ziyaret etmişti.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülay Altay;

“Deprem olacak, tsunami de olabilir”
Boğaziçi Üniversitesi 
(BÜ) Kandilli Rasat 
hanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr.
Gülay Altay, Türki 
ye'nin en tehlikeli fay 
hattının, Kuzey 
Anadolu Fay Hattı 
olduğunu belirterek, 
"Bugünkü bilimsel 
çalışmalar, depremin 
nerede ve kaç büyük
lüğünde olacağı hak 
kında bilgiler veriyor. 
Ancak, depremin ne 
zaman olabileceğini 
kesfirebilmek, bugün 
kü imkanlarla zamanı 
nı bilmek mümkün 
değil" dedi.
Marmara Denizi'nin 
tabanında meydana 

gelen hareketliliğe 
ilişkin açıklamalarda 
bulunan Prof. Dr.
Altay, Türkiye'nin en 
tehlikeli fay hattının 
Kuzey Anadolu Fay 
Hattı olduğunu hatır
latarak, "Bu fay hattı, 
muntazam ve yıkıcı 
bir şekilde deprem 
üreten bir hat oldu.
Dolayısıyla, Kuzey 
Anadolu Fay Hattı, 
tehlikeli olması halini 
devam ettiriyor" diye 
konuştu.
Altay, "İstanbul'u da 
büyük oranda etkile 
yecek 7,5 şiddetinde
ki bir depremin yüzde 
60 olasılıkla 30-35 yıl 
içinde olmasının bek
lendiğine" işaret ede

rek, enstitü olarak 
karada kurulu bulu
nan 45 adet istasyon 
aracılığı ile deprem 
riski olan bölgelerin 
çok yakından 
izlendiğini bildirdi. 
Prof. Dr. Gülay Altay, 
sözlerine şöyle 

devam etti: 
"Deprem riski olan 
bölgelerde deprem 
açısından küçüklü 
büyüklü kümelenme 
ler var. Bugünkü 
bilimsel çalışmalar, 
depremin nerede ve 
kaç büyüklüğünde 

olacağı hakkında bil
giler veriyor. Ancak, 
depremin ne zaman 
olabileceğini kestire- 
bilmek, bugünkü im 
kanlarla zamanını 
bilmek mümkün de 
ğil. Bizim çabamız, 
deprem bilgilerini 
sağlıklı alabilmek ve 
istasyonlardan gelen 
parametreleri, verileri, 
kurumlara, halkımıza, 
sağlıklı ve hızlı bir 
şekilde dünya stan
dartları doğrultusun
da iletmek." 
Bazı çalışmalar 
sırasında geçmişte 
Marmara Denizi'nde 
tsunami olduğunu 
gösterir bulguların 
saptandığına değinen 

Gülay Altay, "Evet, 
Marmara Denizi'nde 
tsunami yaratacak 
aktivite önemli 
ölçüde var. Bunu 
bilim adam lan da 
ifade ediyor. Ancak, 
boyutları, 3-5 metre 
civarında olabilecek 
dalgalar ve heyelanlar 
olarak belirtiliyor. 
Dolayısıyla, 
deprem tehlikesinin 
mevcudiyeti 
şimdiye kadar bir 
çok kez tekrarlanmış. 
Gerek bilim adam 
larının analitik çalış
maları, gerek deney- ] 
sel çalışmalarla, 
gözlem istasyonları 
ile bu açıklanıyor 
zaten" dedi.
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Zeytin üreticilerine II 
Genel Meclisi’nden destek

Bursa İl Genel 
Meclisi'nde zeytin 
alımı ve zeytin 
üreticilerinin 
sıkıntılarını ele 
alacak araştırma 
komisyonu kuruldu. 
Zeytin üreticilerine 
İl Genel Meclisi’nden 
destek geldi. 
Zeytin atımları ve 
üreticilerin sıkın
tılarını ele alacak 
olan 'Zeytin ve 
zeytin üreticileriyle

ilgili araştırma 
komisyonu' 
raporunu tamam
ladıktan sonra 
Tarım Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Tarım 
İl Müdürlüğü, 
Marmarabirlik , 
Genel Müdürlüğü 
ve Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri 
başkanlıklarına 
sunacak.

Komisyon, 
küresel ısınma 
sonucu yaşanan 
kuraklığın zeytin 
üreticisine olumsuz 
yansıması ve 
Marmarabirlik'in 
zeytin alım 
politikalarının, 
üreticinin lehine 
olup olmadığının 
tespitini yapacak. 
Komisyonda 
7 meclis üyesi 
yer aldı.

Şiddetli lodos Bursa’da
Bursa'da zaman 
zaman saatteki hızı 
75-80 kilometreyi 
bulan lodos, vatan
daşlara zor anlar 
yaşattı. Kent 
merkezinde çok 
sayıda ağaç 
devrilirken, elektrik 
telleri de koptu. 
Lodos, işyerlerinin 
çatılarında 
sabitlenmeyen 
cisimleri ve tabelaları 
uçurdu.
Kentin üst kesim
lerinde park 
halindeki 2 aracın 
üzerine devrilen 
kavak ağacı hasara 
yol açarken, kopan 
elektrik telleri 
sebebiyle bazı 
bölgelerde akımlar 
kesildi. Fırtınada 
sokakta bulunan 
vatandaşlar ise 
zor anlar yaşadılar. 
Yürümekte güçlük 
çeken vatandaşlar

hayatı felç etti

kendilerini kapalı 
mekanlara attılar. 
Öte yandan, 
Uludağ'a yolcu 
taşıyan Teleferik 
ise lodos sebebiyle 
seferlerine gün boyu 
ara verdi.
Havaların normale 
dönmesiyle 
seferlerin de düzenli

olarak devam ede
ceği duyuruldu. 
Tedaş, itfaiye ve 
sivil savunma 
ekipleri muhtemel 
olaylara karşı 
hazır beklerken, 
Valilik vatandaşları 
lodos ve fırtınaya 
karşı dikkatli 
olmaya çağırdı.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gem ikkorfezgazetesi.corn
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Hakkari’de mayın 
patlaması; 1 ölü Bursa da bir 

işyerine giren kişi 
yada kişiler, 
içerdeki 8 bin ytl 
değerinde su ve 
doğalgaz vanasını 
alarak kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Nilüfer ilçesi Üçevler 
Mahallesi Cansel 
sokaktaki bir mühen 
dişlik firmasında 
gerçekleşti. Gece

geç saatlerde 
Erdinç l.'ye (35) ait 
işyerinin camını 
kırarak içeri giren 
hırsız yada hırsızlar, 
içerdeki 8 bin YTL 
değerinde su ve 
doğalgaz vana sim 
alarak kayıplara 
karıştı. İşyeri 
sahibinin müracaatı 
üzerine olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Bursa’da bir eve 
kurşun yağdı

Hakkari'nin 
Çukurca ilçesinde 
teröristler tarafından 
döşenen mayına 
basan bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, Akkaya 
köyünde tarlasında 
çalışırken 
teröristlerce 
döşenen mayına 
basan İdris 
Dayan (25), ağır 
yaralandı.
Yakınları tarafından

Çukurca Sağlık 
Ocağı'na 
kaldırılarak 
ilk müdahalesi 
yapılan Dayan, 
Hakkari Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılmak 
istenirken yolda 
hayatını kaybetti. 
Bu arada, nişanlı 
olan Dayan'm 
gelecek hafta 
içinde düğün 
yapacağı 
öğrenildi.

Soydukları evde 
karınlarını da doyurdular

Bursa'da, bir işyeri 
ne giren kimliği 
belirsiz kişi yada 
kişiler, masa üzerin 
deki 3 porsiyon 
köfteyi yedikten 
sonra telsiz 
telefonu alarak kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi Üçevler Mahal 
esi Küçük sana yi 
sitesinde meydana 
gelen olayda, Şaban 
Ç.'ye(45) ait işyerine

kimliği belirsiz hırsız 
ya da hırsızlar girdi, 
işyeri giriş kapısının 
üst camını kararak 
içeri girin kişi ya da 
kişiler, masanın 
üzerinde duran 3 
porsiyon köfteyi 
yedikten sonra, 
içerdeki telsiz tele
fonu alarak kayıplara 
karıştı. İşyeri sahib
inin şikayeti üzerine 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

Bursa'da, kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişilerce, ev sahip
leri içerde olduğu 
sırada bir ikamete 
kurşun yağdırıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Hoca Haşan 
Mahallesi İçli So 
kak'ta meydana 
gelen olayda, Ahmet 
K.(64) ailesi ile bir
likte evinde oturdu 
ğu sırada silah sesi 
duydu.
Evin camlarının kırıl
ması üzerine yere ya 
tan aile fertleri bü

yük bir panik yaşadı. 
Her hangi bir yara 
lanmanın olmadığı 
silahlı saldırıda 2 
adet kurşun camdan 
içeri girerek duvar
daki eşyaları kırdı. 
Ev sahibi Ahmet K. 
ifadesinde, kendisini 
ölümle tehdit eden 
ve davalı oldukları 
Ö.Ç, C.A, B.Y ve 
soyismini bilmediği 
S. isimli şahısların 
evini kurşunlamış 
olabileceğini 
belirtti.
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez
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YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE I 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

BUNUN SEBEBt; YENÎ 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 TEKNOLOJİLERİM^ 
BU KONUDÂKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR.

BJLGİ İÇİN... 0226 81218 29 • 0226 812 23 6$l
İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 

0226 812 18 29 - 0226 812 23 66 
www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr
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Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR i

MİLSATILheMMEttSİZİtmg I
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 m; SATILIK DAİRE B

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı B
Serçe Sokak 54 nı2 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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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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

ELEMANLAR ARANIYOR
GEMLİKTE FAALİYET 

GÖSTEREN ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE 

TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 
ASClve 
GARSON 

ALINACAKTIR.
Müracaat: 

0 533 924 18 92

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛCRHSİZ KESİM HİZMEIİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131143 Cep Tel: 0.532 779 91 94

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
GOLDSTAR 

YEMEK SANAYİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

GİDA TEKNİKERİ 
ARANIYOR.

TEL: 52484 17

SATILIK DAİRE
MANASTIR SOLAKSUBAŞI 

SİTESİ C BLOK 4 KAT 
2 NOLU DAİRE ASANSÖRLÜ 

DOGALGAZ KOMBİLİ- 
KULLANILMAMIŞ 140 M2 

DAİRE SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 
(Mutfak yapılmamış) 

246 34 14
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Gemlikspor: 6 Oz Karadenizspor: 0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

14-16 B gençler 
ligi maçında 
Gemlikspor, 
Öz Karadeniz- 
spor'u yenerken 
zorlanmadı.
Maçın 1'nci 
dakikasında 
Öz Karadenizspor'lu 
İsmail'in kendi 
kalesine attığı 
şok golle 1-0 öne 
geçen Gemlikspor, 
7'de Berkan'ın 
10'da Ömer'in ve 
38'de yine 
Berkan'ın attığı 
gollerle 
ilk yarıyı 4-0 
önde kapadı. İkinci yarıya yine 

şok golle başlayan
Gemlikspor, 
41'de Adnan'la

5-0 öne geçti. 
75'de Berkan

kendinin üçüncü 
takımının altıncı 
golünü attı.
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
rakibine göre 
daha iyi olan ve 
iyi top çeviren 
Gemlikspor 
sahadan 6-0 gibi 
farklı galibiyetle 
ayrıldı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Erhan Sargın (7) 
Emre Parmaksız (7) 
Savaş Ahmetoğlu (7) 
GEMLİKSPOR : 
Bilal (5) Rafet (5) 
(Oğuzhan 3) 
Veysi (5) Feyzullah (5)

Haşan (5) Adnan (6) 
Veda (6) (Eren 3) 
Murat (6) Berkan (7) 
Metin (7) Eyüp (5) 
(Mevlüt 3) 
ÖZ KARADENİZ : 
Haşan (5) 
Ümit (3) Orhan (3) 
(Selçuk 2) 
Selahattin (4) 
İsmail (4) Murat (3) 
Muharrem (3) 
(Tolga 1) Ömer 
Kapancıgil (3) 
(Mehmet Filiz 2) 
Ferhat (3) Ahmet (3) 
Ömer Demirok (3) 
GOLLER .
Dk. 1 İsmail K.K.
Dk. 7-41-75 Berkan 
Dk. 10 Ömer Dk. 41 
Adnan (Gemlikspor)

Orhangazi Gençlerbirligi: 1 Çanakkale Dardanel: 4

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Deplasmanlı Süper 
Gençler Ligi maçında 
Çanakkale Dardanel'i 
ağırlayan Orhangazi 
Gençlerbirliği saha 
dan 4-1 yenik ayrıldı. 
Gençlerbirliği'ne 
göre daha diri ve 
organize olan konuk 

Dardanelspor, 
ilk dakikalarda 
rakip kalede gol 
aramaya başladı. 
18 dakikada 
Taner Dardanel'i 
1-0 öne geçirdi. 
24'de Dardanel adına 
Seyithan durumu 
2-0 yaparken 
Gençlerbirliği 33 

dakikada Türker'in 
attığı golle ilk yarıyı 
2-1 yenik kapadı. 
İkinci yarıya 
beraberlik için çıkan 
Gençlerbirliği, az 
da olsa yakaladığı 
fırsatları kullana
mayınca 78'de ve 
83'de Dardanel'den 
Okan'ın penaltıdan 

attığı gollerle saha 
dan 4-1 yenik ayrıldı. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Eren Esirtgen (7) 
Mustafa Ertemir (7) 
zan Köseoğlu (7) 
ORH.
GENÇLERBİRLİĞİ : 
Ufuk (4) Hakan (3) 

Özgür (5) Ali (3) 
Yiğitcan (4) Kudret (5) 
Haşan (4) İbrahim (4) 
Reha (4) Türker (5) 
Tayfun (4) 
ÇANAKKALE 
DARDANEL:
Zeki (6) Erhan (5) 
Oğuzcan (6) Haşan 
(6) Yavuz (6) Ardahan 
(5) (Sertaç 4) Abdul 

lah (5) (Anıl 5) Seyit 
han (6) Okan (7) Uğur 
(5) ((Oğuzhan 4) 
Taner(5)
GOLLER :
Dk. 18 Taner, Dk. 24
Seyithan, Dk. 78-83 
Pen Okan (Çanakkale
D’^inel) Dk. 33 Tür 
ker (Orh.
Gençlerbirliği)
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20 yaşından sonra mutlaka 
kolesterolünüzü ölçtürün

Yoğurdu tek 
başına yiyin

Kalp hastalıklarına 
karşı düzenli sağlık 
‘kontrolünden 
geçmek gerekiyor. 
Artık gençler arasın- 

'da da kalp krizinden 
ani ölümlerin art
ması, bu kontrollerin 
önemini ortaya 
koyuyor. Acıbadem 
Kocaeli Hastanesi 
Kardiyoloji Uzmanı 
Doç. Dr. Şevket 
Görgülü, kalp has 
tahklarının erken 
teşhis edilmesi ve 
koruyucu sağlık için 
her sağlıklı bireyin 20 
yaşından sonra beş 
yılda bir kere koles
terolüne baktırması 
gerektiğini söyledi. 
Kalp damarlarındaki 
en önemli sorunlar, 
kandaki yağların 
(kolesterol) 
yüksekliğinden 
kaynaklanıyor. 
Sağlıklı bireylerin 
dışında, ailesinde 
kalp damar hastalığı 
ve yüksek tansiyon 
‘bulunanların düzenli 
doktor kontrolünden 
geçmesini öneren 
•Doç. Dr. Görgülü, 
bu takipler sayesinde 
olası hastalıklara 
karşı erken önlem 
alınabileceğini 
belirtti.
TANSİYON 
HASTALARI,

HASTA OLDUĞUNU 
BİLMİYOR
Tansiyon hastalarının 
yüzde 45’i yüksek 
tansiyon hastası 
olduğunu bilmiyor. 
Yüksek tansiyon ani 
ölümlere yol açabile
cek kalp ve damar 
sistemi hasarına yol 
açtığı için, düzenli 
takibin hayati önemi 
var. Tansiyon 
hastalığı, şeker 
hastalığı, kolesterol 
yüksekliği, kalp 
damar hastalığı olan 
kişilerin her yıl kan 
şekeri, kolesterol ve 
tansiyonlarını 
ölçtürmelerinin 
önemine değinen 
Doç. Dr. Görgülü, 
şöyle konuştu: 
"Ailesel kolesterol 
yüksekliğinin yanı 
sıra kandaki bir pro
tein olan homosis- 
tein aminoasit yük- 
sekliği, lipoprotein 
A'nın yüksekliği, 
kanın pıhtılaşmasın
da görev alan mad
delerin fazla olması 
da kalp Krizine yoı' 
açabiliyor. Ama bun
lar ancak çok genç 
yaşlarda, kalp krizine 
yol açacak herhangi 
bir nedenin buluna
madığı hastalarda, 
kalp krizi oluştuysa 
araştırılması gereken 

durumlardır. Sağlıklı 
kişilerde bunlara 
rutin bakılmasına 
gerek yoktur." 
KALP HASTALARI 
SOĞUK SUYA 
ATLAMASIN 
Yaz mevsiminin 
gelmesiyle birlikte, 
artan sıcaklar serin
leme ihtiyacı doğu
ruyor. Sıcak 
nedeniyle susuzluk 
ve terleme de artıyor. 
Vücuttan kaybedilen 
suyun yerine konul
ması, tansiyon den
gesini de sağlıyor. 
Kanın koyuluğunun 
azaltılması açısından 
sıvı kaybının gider
ilmesini öneren Doç. 
Dr. Görgülü, kalp 
hastalarına yaz 
mevsiminde sağlık
larını korumak 
amacıyla şu öneri 
lerde bulundu: 
-Günde 8-10 bardak 
su tüketmeye özen 
gösterin. Eğer bu 
miktar yeterli gelmi 
yorsa su tüketimini 
artırın.
-tgef kâıp 
hastalığınıza ilaveten 
yüksek tansiyon 
sorununuz da varsa, 
güneşin en tepede 
olduğu saatlerde 
dışarıda kalmamaya 
dikkat edin.
-Egzersiz yapacak

sanız sabah erken 
saatlerde ya da 
güneşin etkisini 
yitirdiği saatlerde 
yapın
-Kalp krizi en fazla 
kış mevsiminde 
görülse de, kalp 
hastalarının denize 
girecekleri saati iyi 
seçmeleri gerekiyor. 
Sabah erken ya da 
güneşin battığı 
saatler en uygun 
zamanlar.
-Denize açılmaktan 
kaçının, soğuk suya 
hızlı dalmak yerine 
yavaşça denize 
girmeyi tercih edin. 
-Aşırı yağlı besinleri 
hiç tüketmeyin. Bu 
besinlerin sindirimi 
zor, kalorisi yüksek 
ve kalp damarlarında 
yağlanmaya yol aça
cağından, az yağlı 
yiyecekler tüketmek 
daha sağlıklı.
-Alkolden kaçının. 
Alkolün iyi koles
terolü yükselttiği ve 
faydalı olduğu 
söylense de, 
aiKoi* gizli kalori 
kaynağı, 
vücutta su tutulması
na yol açıyor ve 
tansiyonu 
yükseltiyor. Bu 
nedenle kalp 
hastaları alkolden 
uzak durmalı.

Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Sağlık 
Yüksekokulu 
Müdürü Prof. 
Dr. Günhan 
Erdem, yoğur
dun, bazı ye 
meklerin besin 
değerini öldür 
düğünü, bu ne 
denle de gece yat
madan önce kendi 
başına alınmasının 
daha sağlıklı ola
cağını söyledi.
Prof. Dr. Erdem, bazı 
yemeklerin yanında 
yoğurt yemenin Türk 
mutfağının vazgeçil 
mez özelliği olduğu 
nu; bio teknolojik bir 
ürün olan yoğurdun, 
vücuda çok faydalı 
antibiyotikler, vita
minler ve kimyasal 
maddeler içerdiğini 
söyledi.
Yoğurdun sindirim 
sistemini düzenleyici 
bazı mikroorganiz
maları da barındır 
dığına işaret eden 
Prof. Dr. Erdem, 
"Yoğurdun içindeki 
bazı kimyasallar, 
bazı organizmaların 
üreyebilmesine 
engel vermeyen 
kimyasallardır.
Yani yoğurdu 
mayalayan organiz
ma, aslında başka

organizmaların 
üremesini engelle
mek adına bazı mad
deler salar. Biz yoğur 
du yediğimiz zaman 
o maddelerden yarar
lanabiliyoruz." dedi. 
Prof. Dr. Erdem, bazı 
yemeklerin vazgeçil 
mezleri arasında 
bulunan yoğurdun, 
bu yemeklerdeki 
besin değerlerinin 
bağırsaktan emilimi- 
ni engellediğine dik 
kati çekerek, "Alış 
kanlık olarak yemek
le birlikte yenen 
yoğurt, bazı yemek
lerin besin değerini 
olumsuz etkileye
biliyor. Yoğurt, etra 
fında bazı organiz
maların DÜy ümeSı'ni 
engelleyebilmek için 
onların büyümesini 
sağlayan gerekli bir 
takım maddeleri 
ortadan kaldırabilir. 
Mesela demiri bağla
ması gibi." diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 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

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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 51314 25

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
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Bursa’da ‘Kukla’ ve ‘Gölge’ 
Şenliği bugün başlıyor

Çin yapımı oyuncaklar toplatılacak

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından bu yıl 
12.'si düzenlenen 
'Uluslararası 
Karagöz Kukla 
ve Gölge Oyunları 
Festivali', 
12 Kasım Pazartesi 
günü başlıyor. 
Türk kültürünün 
geleneksel öğelerini 
bugünde yaşatmak 
ve genç nesillerin 
'Kukla ve Gölge 
Oyunu'nu yakından 
tanımasını- sağlamak 
amacıyla düzenlenen 
festival, 12-17 
Kasım tarihleri 
arasında 5'i yabancı 
16 ekibi Bursa'da 
ağırlayacak. 
Orhan Camii 
önünde 'Karagöz 
Efsanesi'nin 
canlandırılmasıyla 
başlayacak olan 
festival, Üsküdar, 
Orhan Kurt, Metin 
Özlen, Mutlu ve 
Çekirge Karagöz 
Gölge Oyunu 
Toplulukları

gibi yerli grupların 
yanı sıra Polonya, 
Moldova, Iran, 
Bulgaristan ve 
Tataristan'dan 
Bursa'ya gelen 
toplulukların 
gösterilerine ev 
sahipliği yapacak. 
Ekipler, Bursa için 
özel olarak hazır
ladıkları gösterileri 
Karagöz Müzesi, 
Tayyare Kültür 
Merkezi, Kent 
Müzesi, Çocuk

Sanat Evi, Barış 
Manço Kültür 
Merkezi ve 
Nilüfer Uğur 
Mumcu Sahnesi'nde 
sergileyecekler.
Adı adeta Karagöz 
Gölge Oyunu ile 
özdeşleşen 
Bursa'da renkli 
zamanlara imzasını 
atacak olan * 
festival, ülkeler 
arasındaki 
kültürel bağı da 
güçlendirecek.

Çin'de, çocuklar 
için tehlikeli 
maddeler içeren 
oyuncakların 
satışı yasaklandı. 
Çin resmi 
ajansı Xinhua, 
dünyaya satılan 
oyuncakların 
derhal toplatıl
masının da 
kararlaştırıldığını 
duyurdu.
Çin'in dünya 
pazarını 
kaybetmemek 
uğruna ilk kez 
toksik

maddeler kabullenmek
içeren oyuncakların zorunda kaldığı
varlığını haber veriliyor.

Atatürk Evi Müzesi yenileniyor
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Selanik 
Atatürk Evi Müzesi'n 
deki restorasyon 
çalışmaları için 
harekete geçti. 
Önümüzdeki gün
lerde Selanik'e gide
cek olan uzman he 
yet, Atatürk Evi'nin 
çağdaş müzecilik ” 
anlayışına uygun 
hale getirilmesi 
amacıyla tespit
lerde bulunacak.
Yeniden başlatılacak 
restorasyon çalış

ması kapsamında, 
eserlerin orijinaline 
uygun bir şekilde 
bakımları

sağlanacak, yapının 
restorasyonu için 
ihtiyaçlar tespit 
edilecek.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ÖDEME NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu. I

Turkcell, Vodafone. Avea
Elektrik, Su. Telekom

K.K. Borçlan. Bafikur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI SMILE SHOP’TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ1,

Sroile ADSL- Türk Telekem BAŞVURU NOKTASI
- D-SMART SATIŞ NOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL - VODAFONE ■ AVEA ■ KONTÛR SATIŞI
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜNIER
DDATİlZ KPEnİ BANİ4A BaNİCA doİAŞMAdAN UyqüN İLREdİ SEÇENEklERİ

■ Ilı _______ İlrryAç kRcdisi - taşit kRtdisi ve koNUT knedisi
ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 5T2TÎ00



Kum yapi
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

FİLLİ BOYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIADAVAT 
NALBUA 
SIHHİ TESİSAT 
AKSCSUAA 
BİÜMUM İNŞAAT 
MALZ€M€L€Aİ

DUYURU
GEMLİKSPOR KULÜBÜ BAŞKANUĞI’NDAN

G E M L İK ’ İ N İ L K GÜNLÜK S İ Y A S İ GA Z E T E S İ
13 Kasım 2007 Sah www.gcmlikkorfezgazetesi.com infou gcmlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

18.11.2007 tarihinde yapılacak olan 
Genel Kurulu’muza katılacak üyeleri
mizin aidat borçlarını Halkbankası 
Gemlik Şubesi 16000050 nolu 
Gemlikspor Kulübü hesabına kongre 
gününden önce tüzük gereği yatır
maları önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu

AKP İlçe Yöneticileri Ticaret ve Sanayi Odası’m ziyaret etti.

Akıt, “Gemlik’! rezil 
etmek için uğraşıyoruz” 

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, Nazım İmar 
Planının mahkemelik olduğuna 
dikkat çekerek, “Ya mahkeme 
planı iptal ederse ne olacak?" 
diye sordu. Akıt, İskelenin 
yerinin değiştirmesine de karşı 
çıktı. ‘Ben yaptım oldu zihniye 
tiyle bu işler olmaz’ dedi. AKP 
İlçe Başkanı Enver Şahin ise 
zeytinlik vasfı kalmamış sağlam 
alanların yapılaşmaya açılması 
gerektiğini savundu. Şahin, 
“Biz Gemlik’i kurtarmak isti 
yoruz.’ dedi. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik’i el biri iğiyle kurtarmak
Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Yöneti 

çileri dün Ticaret ve Sanayi Odası’m ziya 
ret etmiş..

Ziyaret aslında bir nezaket ziyareti ama 
konular Gemlik olunca iş değişiyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Yeni Mahalle sırtlarına yapılmakta 
olan inşaatlara değinerek, "Elbirliği ile 
Gemlik’i rezil etmek için uğraşıyoruz." 
demiş.

Ağzı bal yesin.
Nedir o gökdelen gibi yapılar. Yukarıdan 

5 kat, aşağıdan bakınca 7 kat. Dev. 5’de

İskele tahmil 
tahliye işlerine 

kapatıldı

Gemlik Belediyesi'ne büyük gelir sağlayan 
Tahmil Tahliye İskelesi güvenlik ile ilgili Yet
kili elemanın bulunmayışı nedeniyle kapatıl
dı. Belediye İskelesi’nin açılması için 6 ay 
içinde aynı vasıfta yetkili ve sertifikalı bir 
elemanın bulunması gerektiği bildirildi. 2’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

Teröristler 2’si 
köy korucusu

7 kişiyi yanlarına 
alıp kaçtı

Van’/n Başkale ilçesin
de 2'si köy korucusu 7 
vatandaş teröristlerce 
kaçırıldı. Başkale ilçe
sine bağlı Oğulveren 
Köyü'ne giden vatan
daşların yolu terörist 
lerce kesildi. Teröristler 
2'si köy korucusu 7 
vatandaşı yanlarına 
alıp kaçtı. Bölgede 
operasyon başlatıldı

http://www.gcmlikkorfezgazetesi.com
gcmlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Atatürk’ü anlamak....

Siz beni hâlâ anlayamadınız,
Ve anlayamayacaksınız çağlarca da,
Hep tutturmuş "yıl 1919, Mayısın 19'u" diy

orsunuz,
Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüy

orsunuz.
Mustafa Kemal'i anlamak bu değil, 
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Atatürk'ün son mektubunu hepimiz biliyo'/ 
ruz..

Halim YAGCIOĞLU'nun kaleme aldığı şiir 
içinde bir yığın mesaj içeriyor.

Ancak.. Biz Nutuk'u da okusak, bu mek
tubu da okusak Atatürk'ü anlayamıyoruz. 
Zekamız aklımız öngörümüz bir türlü basmı 
yor onun dediklerine.

Suudi Arabistan Kralı'na el pençe divan 
durmak..

Bush'un icazeti olmadan bir şey yapama
mak..

Sonra da..
Anıtkabir'e gidip Ata'ya bağlılık bildirmek, 

daha önceden yazılanları tekrarlamak, demeç 
ler yayınlamak yetmiyor.

Yetmiyor..
Yetmiyor..
Yetmiyor.
Adamlarla cüdamların birbirinin içine karış 

tığı bir Ankara'da olan biten ve ülke yönetimi 
ne yansıyanlar içimizi karartıyor..

Geleceğimizi gölgeliyor.
Becerisi kendinden menkul' olanlar ortaya 

koydukları "idare" anlayışıyla demokrasinin 
ipini çektiler, laikliği yıprattılar. •»

Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü
Görüyorum ki hâlâ aynı yerdesiniz hiç iler

lememiş;
Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek 

dururken,
Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani 

kaygısız gülen.

1938'den sonra T.C.'ni idare eden karşı 
devrimciler Cumhuriyet'le hesaplaşmaya 
girdiler.

İntikam ateşiyle yandılar.
Aydınlanma Devrimleri'ni benimseyemedi 

ler.
İktidarı ellerine geçirdikleri anda da öçleri

ni aldılar.
Şimdi..
Sosyal güvenlik ve sağlık Allah'a emanet.
Eğitim cemaatlere ..
Ekonomi iflasın eşiğinde..
ABD'nin, AB'nin Dünya Bankası'nın,

IMF'nin ve Yeşil Dolarların verdiğiyle yetini 
yor.

Onlar bir veriyorlar bin alıyorlar.
Dış politika güdümlü..
TBMM'den yetki alan Siyasal Otorite ne 

hikmetse Kuzey Irak Operasyonu'nu 
başlatamıyor.

Görünen tablo çok acı..
Ama hepimiz aynı gemideyiz..
Batarsak hep birlikte kurtulursak da öyle..
Kaptan gemiyi terk etti.. Fareler de... 
Ama Mürettebatla yolcular çabalıyor. 
Yılmak yok.. Teslim olmak da..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

İskele M tahliye işleme toalıliı
Seyfettin ŞEKERSOZ
Gemlik Belediyesi'ne 
büyük gelir 
sağlayan Tahmil 
Tahliye iskelesi 
güvenlik ile ilgili 
Yetkili elemanın 
bulunmayışı 
nedeniyle kapatıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre; iskeleye gelen 
gemilerin güvenliği 
ye ilgili kanun 
yasasına uygun 
şartların olmadığı 
gerekçesiyle Â, 
kapatılan İskelenin 
ne zaman açılacağı 
ise bilinmiyor. 
Sertifikalı elemanın 
Büyükşehİr’e tayini 
nin çıkması üzerine 
boş kalan iskelede 
bu işi yapacak 
elemanın bulunmadı 
ğı gerekçesiyle 
Gemlik Liman 
Müdürlüğü 
tarafından Denizcilik 
Müsteşarlığına 
yazılan yazıya verilen 
cevap üzerice konu 
Gemlik Belediyesi’ne 
intikal ettirildi. 
İskelede Tahmil 
Tahliye işlemleri ile 
gemi’ güvenliğiyle 
ilgilenecek sertifikalı

elemanın olmaması 
üzerine iskele 
belediye tarafından 
kapatıldı.
Daha önce de yaz 
aylarında iki ay 
süre ile belediye 
meclisi tarafından 
kapatılmasına karar 
verilen iskelede 
şu anda tahmil 
tahliye işlemleri 
yapılamıyor.
Ağır tonajlı 
araçların her gün 
yük taşıdığı

caddelerde trafiğin 
de sıkışması ile 
sorunlar yaşanırken, 
iskelenin kapanması 
nedeniyle TIR’lar 
ilçe içine ve 
İskele Meydanına 
gelemiyorlar.
Belediye İskelesi’nin 
açılması için 
6 ay içinde aynı 
vasıfta yetkili ve 
sertifikalı bir 
elemanın bulunması 
gerektiği’biTdi’rılTrken, 
bulunmadığı

- HİIMIKIİİX MİM ve İŞYERLERİ 
baytaş www.baytaslnsaat.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 -Fa)gW17 94

taktirde ise 
İskelenin bir daha 
açılmamak üzere 
kapanacağı 
öğrenildi.
Belediye İskelesi’nin 
tahmil tahliye 
şartlarına uygun 
olmadığı da ileri 
sürülürken, 
araçların gireceği 
kantar bulunmaması 
ve İskelenin
AB normlarına uygun 
bulunmadığı öne 
sürülüyor.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, -SAsansörlü, 

v Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 
iç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

-S Islak zeminler seramik

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytaslnsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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AKP İlçe Yöneticileri Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Akıt, “Gemjikl rezil 
etmek için uğraşıyoruz”

YaaVORVM
______ û—_____________

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Nazım İmar Planının mahkemelik olduğu
na dikkat çekerek, “Ya mahkeme planı iptal ederse ne olacak?” diye sordu. Akıt, İske
lenin yerinin değiştirmesine de karşı çıktı. ‘Ben yaptım oldu zihniyetiyle bu işler olmaz’ 
dedi. AKP İlçe Başkanı Enver Şahin ise zeytinlik vasfı kalmamış sağlam alanların yapı 
laşmaya açılması gerektiğini savundu. Şahin, “Biz Gemlik’i kurtarmak istiyoruz.’ dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
AKP İlçe yöneti
minin ziyaret ettiği 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nda konuşan 
Oda Başkanı 
Kemal Akıt, Yeni 
Mahalle sırtlarında 
yapılmakta olan 
yapılaşma ile 
ilgili olarak 
"Elbirliği ile Gemlik’i 
rezil etmek için 
uğraşıyoruz" dedi. 
Oda yönetim kurulu 
üyelerinin de 
bulunduğu ziyarette 
AKP İlçe yönetimine 
sıkıntılann^aktaran 
Kemal Akıt, 
Gemlik'te öncelikli 
olarak Nazım Planı 
üzerinde görüş' 
birliğine varılarak 
depreme uygun 
sağlam alanlara 
yapılaşmanın 
kaydırılarak 
yapı stoğunun 
çıkarılması gerek
tiğini söyledi. 
TSO ziyaretinde 
öncelikli konulardan 
biri yine işsizlik 
sorunu olurken, 
eskiden adama 
göre iş imkanı 
yaratılırken, şimdi 
ise işe göre adam 
alınmasıyla sadece 
kalifiye işçinin 
iş bulma imkanı 
bulunduğu 
vurgulandı.
Oda'yı ziyaret 
ettikleri için üyeleri 
adına AKP yöne
timine teşekkür 
eden Kemal Akıt, 
ilçe yönetiminin 
serbest meslek 
insanı ile Odalara 
verilen değer 
nedeniyle de 
teşekkür etti. 
BÜYÜKLÜK SORUP 
DANIŞMAKTIR 
Herkesin bildiğini 
alıp değerlendirme 
nin büyüklük oldu 
ğunun altını çizen 
Kemal Akıt, "Sizler 
bu işi güzel yapıyor
sunuz, biz de 
Gemlik için ne 
yapılacaksa onun 
üstüne çıkıp yapmak 
istiyoruz. Üzerimize

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt’ı makamında ziyaret ederek ilçenin sorunlarını görüştü.

düşeni yapmaya 
hazırız" dedi.
Millet olarak güçlü 
olmamız gerektiğini 
de belirten Kemal 
Akıt, "Hortumların 
kesilmesiyle vatan
daş ve iş yapanlar 
daha rahat etmeye 
başladı. Daha önce 
devlete güvenenler 
hep zarar gördü. 
Şimdi ise güvenli 
bir hükümet ve 
devletimiz var. 
Girişimci daha 
rahat hareket 
edebiliyor." 
şeklinde konuştu. 
HERKES KAPISININ 
ÖNÜNÜ TEMİZLESİN 
Oda'nın kendileri 
için düşündüğü 
güzel sözler nedeniy 
le çalışmalarını daha 
zevkle yapacaklarını 
söyleyen AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, "Gemlik'e 
yön veren bir 
oda olarak biz 
de size teşekkür 
ediyoruz" dedi. 
Ahlakın erozyona 
uğramakta olduğunu 
ve iş yapanların bu 
nedenle hortumcu- 
luğu tercih ettik
lerinin altını çizen 
Şahin, "Ahlaklı 
iş yaparsak 
hortumculuğa 
gerek kalmaz." dedi. 
Zamanında yapılan 
hataların Gemlik’te 
artık yapılmaması 
gerektiğini de 
hatırlatan Şahin,

"Gemlik'in geleceği 
için odanın görüş
lerine ihtiyacımız 
var. Herkes 
kapısının önünü 
temizlerse 
Gemlik'te çok 
güzel işler yapılır. 
Seçimden önce de 
gezdik, şimdi yine 
geziyoruz, bizler 
gezdiğimiz yerlerde 
önce dinleyip sonra 
anlatıyoruz" dedi. 
Kemal Akıt’ın 
"Mahkemeye 
götürülen Nazım 
Planın haklı bulu
narak iptal edilmesi 
durumunda ne ola
cak? Plan çıkarıldı 
diye çevredeki bir 
çok işyerine izin 
verildi. Şimdi onlar 
iptal edilirse ne 
olacak? Çark dön
mez" sorusuna ise 
Şahin, "İnsanlar 
üzerinde siyaset 
yapılıyor. Ovanın 
tehlikesi bilinirken 
tek çözüm olan 
yamaçlardaki 
zeytinlik arazilere 
engel çıkarılıyor. 
Ömrü bitmiş 
zeytinlikler yerine 
yapılaşması kaydır
mak daha iyi olur. 
Sağlam zemin 
oraları ama itiraz 
ediliyor, yani 
insanlar üzerinde 
siyaset yapılıyor" 
cevabını verdi. 
İSKELE NASIL, 
YAPILIR 
Belediye Meclisine

verilen ve taşınması 
istenen iskelenin 
ilçenin girişine 
yapılmak isten
mesinin yanlışlığına 
değinen Kemal 
Akıt, "İskele bir 
yandan alınıp 
nasıl başka 
yere yapılırsa, 
bu yağmurdan 
kaçarken doluya 
yakalanmaya 
benzer. ‘Ben 
yaptım oldu’ zih
niyetiyle bu işler 
olmaz. Kesinlikle 
tenkit etmiyorum 
ve yapıcı olmaya 
çalışıyoruz" dedi. 
İskelenin önerge 
verilen ilçe girişinde 
yapılmaması için 
tüm AKP meclis 
üyelerinin karara 
imza attıklarını 
söyleyen Enver 
Şahin, "Yeşil 
alanlar yaratıp 
Gemlik 'i kurtarmak 
istiyoruz ama bazı 
kişiler aksine boş 
alanlara bina 
yaparak oraları 
doldurmak istiyorlar. 
Meclisin aldığı 
kararlar ise kesinlik
le uygulanmıyor" 
şeklinde konuştu. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
AKP'li misafirlerine 
ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür 
ederek onları 
kapıya çıkarak 
uğurladı

Özel harekat....
Tarihin var oluşundan bu yana Türkler 

savaşçılığı ile tanınır. Bu anlamda, "Söz 
konusu vatan ise gerisi teferruattır" sözüne 
uygun olarak vatanın savunması bu zamana 
kadar yapılmıştır, bundan sonra da yapıla
caktır.

Hele şehitlik imanlı bir millet için üstün bir 
rütbe ve uğrunda ölünen bayrak ve toprak 
ise, "Ölüm nerede nasıl gelerse gelsin sefa 
geldi hoş geldi" diyerek karşılar şehitlerimiz 
ölümü....

Canımızı sıkan ve yakan hainlerin kalleş
likleridir. Türk milleti göğüs göğüse girdiği 
Kurtuluş ve Çanakkale Savaşı ve öncesinde
ki savaşlarda hiçbir şehidine ağlamamıştır. 
Tersine onlarla gurur duymuştur.

Bu kalleşlerin hakkından gelen Özel Hare 
katçıların neden pasifize edildiğini ve nerede 
olduğunu merak ediyordum. Emir bekledik
lerini belirttiler. Tim sayısının artırıldığı, bu 
timlere destek için rütbeli personelden 
oluşan operasyon timlerinin de kurulduğu 
gelen haberler arasında. Yeni bir başlangıç ...

Özel Harekatçılardan birinin tespitlerini ve 
önerilerininin bir bölümü şöyle;

"1991'de (tim komutanı) olarak Hakkari v 
Çukurca Çayırlı Işıklı bölgelerinde, kesintisiz 
olarak ve çadırlarda yatarak görev yaptım.

15 yılın birikimiyle terörü bitirmek ve hain- 
I ferin yok edilmeleri için; Teröristlere karşı 
mücadele ancak onlar gibi hafif silahla 
donatılmış hareket kabiliyeti yüksek teknik 
açıdan donanımı sağlanmış hafif birlik ve 
gruplarla (kontr gerilla) yöntemi uygulanmalı.

Bu gruplar, şehit olmanın onuruna inan
mış, verilen görev sona erinceye kadar çalış
maya ve çarpışmaya hazır insanlardan oluş
malıdır.

Bu gönüllülük esasına dayalı oluşturulan 
birliklerin belli merkezlerde, eğitimlerini yap
tıktan sonra gereksiz işlerle görevlendirme
den, teknik-taktik-psikolojik açıdan hazır hale 
gelmeleri sağlanıp, özlük haklarının iyileştiri 
lerek, ailelerinin ve geride kalacakların muh
taç olmayacağı şekilde düzenlemeler yapıl
malıdır.

özel şartlara uygun beceri ve kıvrak 
zekaya sahip, ani karar verebilen, cesur ve 
inisiyatif kullanabilen, inanmış personelden 
seçilmelidir. Tüm istihbarat birimlerinin elde 
ettiği verilerin tamamının bir havuzda topla
narak değerlendirilmesi, bilgi akışınındaha 
seri hale getirilmesi, bürokratik tüm işlem
lerin ortadan kaldırılması, Kırsala gönderilen 
terörist sayısının istihbaratı elde edilincebu 
sayının iki veya üç katını o bölgeye gönderip 
o grup yok edilinceye kadar çalışmanın 
sürdürülmesi.

Esas sıkıntı şehir merkezlerinde olur. 
Dağdan kaçanların takibi ve istihbaratı ile 
kente inenler dealınınca olay kendiliğinden 
biter. Bu arada Kürt ile PKK birbirine kesin
likle karıştırılmamalıdır. Hainlerle başa baş 
mücadele eden Kürt vatandaşlarımız ve özel
likle korucularımızın bu konuda gösterdiği 
başarı göz ardı edilmemelidir."

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:11933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bursa’da 93 kişi karbonmonoksit 
gazından zehirlendi

Bursa’da saatteki hızı 
60 kilometreye 
ulaşan lodos nede 
niyle sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenen 
93 kişinin has
tanelere kaldırıldığı 
bildirildi.
Bursa Sağlık 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklamada, lodosun 
etkili olduğu önceki 
geceden bu yana 
"112 Acil Servis"

Mai w kaza yaptı; 4 yaralı

birimine başvuran 
16 kişinin karbon
monoksit zehirlen
mesi tespit edildiği, 
belirtildi.
Bursa kent merkezi 
ve ilçelerdeki

Sosyal Sigortalar taslağı 
ay sonunda TBMM’de

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, sosyal 
taraflardan gelecek 
görüş ve öneriler 
değerlendirilerek, 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigor 
tası Kanunu Taslağı 
nın, bu ayın sonuna 
kadar TBMM günde 
mine taşınacağını 
bildirdi.
Çelik, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonun 
da, bakanlığı ile 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 
başkanlıklarının 
bütçelerinin sunu 
munu, 1 saat 
15 dakikada yaptı. 
Bakan Çelik, yapılan 
çalışmalar sonucun
da Bağ-Kur’da 
21 bin 96, Emekli 
Sandığın da 13 bin 
47, SSK'da 45 bin 
290 kişi olmak üzere 
toplam 79 bin 433 
kişiye yersiz ödeme 
yapıldığının tespit 
edildiğini, bu tespit 
sonucunda yıllık 
toplam 352 milyon 
YTL haksız ödemenin 
önlendiğini ifade etti. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumunun, 2007 
sonunda gelirinin 
yaklaşık 56 milyar 
YTL, giderinin 82,5 
milyar YTL, finans
man açığının ise 
yaklaşık 26,4 milyar

hastanelere başvuran 
77 kişiye de karbon
monoksit zehirlen
mesi tanısı konul
duğuna dikkat 
çekilen açıklamada, 
zehirlenen

YTL olarak gerçek
leşeceğinin tahmin 
edildiğini ifade eden 
Çelik, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"2008 yılı gelir tahmi
ni 62,7 milyar YTL, 
gider tahmini 91,5 
milyar YTL, finans
man açığı da 28,8 
milyar YTL olarak 
öngörülmektedir. 
Kurumun, 2006'da 
GSMH'nın yüzde 3,1'i 
olarak gerçekleşen 
toplam açığı, 2007'de 
yüzde 4,2, 2008'de 
ise yüzde 4 olarak 
gerçekleşmesi 
beklenmektedir, 
2006'da GSMH'nın 
yüzde 4'ü kadar 
olan toplam bütçe 
transferi rakamı ise 
2007'de yüzde 5,3, 
2008'de ise 
yüzde 5,1 -olorak 
gerçekleşmesi 
beklenmektedir.

23 kişinin 
hastanelerde 
müşahede altına 
alındığı, diğerlerinin 
ayakta tedavi 
edildikleri 
kaydedildi.

Kurumun 2006'da 
17,6 milyar YTL 
olarak gerçekleşen 
sağlık harcamasının 
ise 2007 yılı 
revize program 
rakamlarıyla yıl 
sonunda 20,3 milyar 
YTL olması beklen
mektedir. 2008'de 
sağlık giderlerinin 
23 milyar YTL olması 
öngörülmektedir." 
Bakanlığının 
2008 yılı bütçesinin 
28 milyar 967 
milyon 437 bin 
YTL olarak 
öngörüldüğünü ifade 
eden Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Çelik, finans
man açığı için 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlı 
ğına 28,8 milyar YTL 
sermaye transferi 
olacağını 
sözlerine ekledi.

Çorum - Sungurlu 
karayolu’nda Askeri 
araç yük kamyonuyla 
çarpıştı ilk belirle ' 
melere göre, 
bir Astsubay ve 
üç er yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre kaza Sungurlu 
ilçesine 8 kilometre 
kala meydana geldi. 
Devriye görevi yapan 
ve içerisinde bir 
astsubay ve üç erin 
bulunduğu Askeri 
araç Tuncay 
Coşkun idaresindeki 
19 SD 077 plakalı 
yük kamyonu ile 
çarpıştı.
Kazada Askeri araçta 
bulunan Astsubay 
üst çavuş Fatih 
Demir (21) (Kahra 
manmaraş) ağır 
yaralanırken, yine

Köpeğin ısırdığı kişi hastanelik oldu
Bursa'nın.Karacabey 
ilçesinde zincirinden 
boşanan köpeğin 
ısırdığı kişi hasta 
neye kaldırıldı. 
Edinilerı,hjlgiye göre. 
Karacabey Sanayi 
Sitesi'nde biç hurda 
deposu önünden 
geçen Hüseyin

‘Neden ters bakıyorsun’ dedi Maili
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
yolda yürüyen vatan
daşa 'Neden ters ters 
bakıyorsun, zaten 
hasmımız var' diye 
rek bıçaklayan 2 kişi 
kaçtı. Zanlıların 
gümüş kolyesini de 
aldıklarını söyleyen 
yaralı genç, 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye göre,

Esrarla yaka anan genç poza tında
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
polisin durumundan 
şüphelendiği gencin 
üzerinden 4 paket 
esrar maddesi çıktı. 
Edinilen bilgiye göre,

T MA )“s^^mb°,Şa RF^ HARCAMA” 4^
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

i

'V

Askeri araç içerisin 
de bulunan Er Vedat 
Kaya ( 22) (İzmir), Er 
Ekrem Gürbüz (21) 
(Ankara) ile Er 
Cengiz Çolak (22) 
(Hatay) yaralandı. 
Yaralılar ambulans 
larla Çorum Devlet 
Hastanesine kaldın

Göçen (52), zinci 
rinden boşanan 
köpeğin saldırısına 
uğradı.
Eli ve bacağından 
yaralanan Göçen 
Karacabey İlçe 
Devlet Haşjanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Köpeğin

Namık Kemal 
Mahallesi İnönü 
Caddesi'nde yürülen 
Erhan B.'a (26) yak
laşan henüz kimlik
leri tespit edilemeyen 
motorsikletli 2 kişi, 
Erhan B.'a bakarak 
geçti. Bir süre sonra 
Erhan B.'nın yanına 
gelen zanlılar 
'Neden bize ters 
ters bakıyorsun.

Beyazıt Mahallesi 
Kurt Sokak'da 
devriye gezen 
polis ekibinin 
durumundan 
şüphelendiği
Volkan P.'nin (29) 

larak burada tedavi 
altına alındı. Yaralılar 
dan Astsubay üst 
çavuş Fatih Demir’in 
Yoğun Bakım Ünite- 
si’nde tedavi altında 
tutulduğu beyin 
ölümünün gerçek- J 
leşmesinin bek
lendiği öğrenildi.

sahibi Hüseyin T. (51) j 
ise olayla ilgili ifade s 
vermek üzere polis 
merkezine götürüldü.
Yaralı Hüseyin
Göççp'in sağlık r İH 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan ■ 
soruşturma sürüyor

Bizim basımlarımız 
var' dedi.
Çıkan tartışma 
kısa sürede kavgaya 
dönünce kimlikleri 
tespit edilemeyen 
2 zanlı, Erhan B.'yi 
bıçaklayıp, boynun
daki gümüş kolyeyi 
alıp kaçtı. Yaralanan 
Erhan B., hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

yapılan üst aramasın
da 4 paket esrar 
maddesi ele geçirildi. 
Zanlı gözaltına 
alınırken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.
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Gemlik’i el biri iğiyle kurtarmak
Böyle imar yönetmeliği, böyle 

imar yasası, böyle imar planı ol 
maz.

Ama birileri, binlerine rant ka 
zandırmak için saçma sapan işler 
yapıyorlar.

Kent bir bütün dokudur.
Bunun bir parçasında yapa 

cağınız çirkinlik o kenti yaralar..
Bakın, çok katlı yapılaşma izni 

çıktıktan sonra bilhassa Gemlik 
içinde Hükümet Konağı karşısın
da yapılan bina ile Dere Boyuna 
yapılan çok katlı bina ve ilçe gi 
rişine yapılan bina, kentin doğal 
yapılaşma dokusuna aykırı değil 
mi?

Bu tür yapılaşmalara yeni 
açılacak imar alanlarında izin veril 
meliydi.

Gemlik’te öyle bir alan yok.
Büyük şehirlerde yeni yapılan 

konutlar geniş alanlarda, birbirin 
den ayrı yüksek ama kent doku 
sunu bozmadan modern kentçilik 
anlayışına göre yapılıyor.

Bizdeki tam bir arabesklik.
Beş katlı bir binanın yanında 11 

katlı bir bina olur mu?
Ne otoparkı var, ne yeşil alanı.
Sonra bakıyorum dere yatak

larına inşaatlar yapılıyor.
Ben şehir plancısı değilim ama 

Manastır’da * dere yataklarına 
yapılan inşaatlarının halini görü

| Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmall.com

yoruz.
Buna yenileri ekleniyor.
Koca koca duvarlar örülerek 

onun üzerine inşaat oturtuluyor.
Buralarda hep birileri kayırıh 

yor.
Bu planlar bugün yapılmadı. 

Yapıldığı yıllarda en kritik yerlere 
inşaat izinleri verildi.

Sonra gelsin kaymalar, gelsin 
yıkılmalar...

Gemlik'i yeni yapılaşmalardan 
kurtarmalıyoz.

Gemlik ne İnegöl, ne de Orhan 
gazidir.

Bizim ilçemizin yerleşim alanı 
dardır.

Bu dar alanda nüfusu daha da 
arttıracak yeni imar planlarına izin 
verilmemelidir.

Gemlik 100 binin üzerinde bir. 
nüfusu kaldırmaz.

Zeytinliklere göz dikilmemeli.
Yerel yönetimlerin ve kenti 

.yönetenlerin görevi yoğunlaşmak 
değil, modern bir kent

yaratmaktır.
AKP İlçe Başkanı Enver Şahin 

dünkü ziyarette, zeytinlik vasfı 
kalmamış alanların imara açıl
masını öneriyor.

Bunun ölçüsü olmaz.
Zeytinliğin vasfı nasıl kaybolur.
Siz bir alan imara girecek derse 

niz, adam orada ziraat yapmaz ve 
zeytinlikler giderek ormanlaşır.

Sanırım Gemlik Belediye Mec 
lisi bir süre önce, kömür depoları 
çevresinde kaçak yapılaşma yapı 
lan yerleri de içine elan bir kurtar
ma operasyonu yaptı.

89 dönüm araziyi imara açtı.
Ovada imar hareketi intihar 

olduğunu bile bile bu yapıldı.
Bu yetmedi.
Muammer Ağım Devlet Hasta 

nesi’nden aşağıya doğru alanların 
imara açılması kararlaştırıldı.

Bu alanların tümü zeytinlik.
Zeytinlik Koruma Yasası 

olduğa halde zeytinlikler nasıl 
imara açılacak şaşıyorum.

Ama şaşmamak gerekir.
Engürücük ve Kurtul ovasında 

binlerce zeytin ağacı kesilirken 
bunu kim gördü.

Görmemek için kör olmak 
gerekir.

Bu alanlar kereste depolarına 
terk edilirken, kimsenin kılı kımıl
damadı.

Büyükşehir Belediyesi bu 
kaçak yapılaşmayı yasal hale 
getirmek için Nazım İmar Plan 
larında bu alanları depolama 
tesisi yaptı.

İşler hep böyle yürüyor.
Gemlik 'te ticaret büyüyorsa 

bunun planlamasını on yıl önce
den yapacaksın.

Serbest Bölgeyi getirip, yolları 
yapmazsan olmaz.

Serbest Bölgeyi getirip, antre
po tesislerini uygun yere koy
mazsan olmaz.

İşin temelinde kentin planlı 
büyümesi vardır.

Ama biz de tam tersi oluyor.
Gemlik’i Gemlikliler el birliğiyle 

katlediyorlar.
Sonra da dönüp arkalarına bak 

tıklarında bir harabeyle karşılaşı 
yorlar.

İşte bu yüzden Gemlik bir türlü 
arzu edilen Gemlik olamıyor.

Bunda sizce sorumlu kimdir?

Yol dar geldi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İnsanların yürümek 
için kullandıkları 
kaldırımlara 
araçlar neden 
park eder anlamak 
mümkün değil. 
Caddenin kenarı 
boş, dahası 
kaldırımlara 
park etmek yasak 
iken sürücüler neden 
kurallara uymazlar. 
Bunun tek nedeni 
olabilir, oda kaldırı
ma park etmenin 
yasak olmadığıdır. 
Eğer yasaksa park 
yapılmaz, park 
yapılıyorsa demek ki 
yasak değil. Bir de 
insanları düşünün, 
10 kişi yolun ortasın
da masaları kur
muşlar sandal 
yelerinde oyun 
oynayıp muhabbet 
ediyorlar.
Neden olmasın? 
Kaldırımlara karışan 
bir kurumun olma
ması Gemlik'te bu 
tür görüntüleri her 
zaman karşımıza 
çıkartabilir.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmall.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hakkari’de yıldırım düştü: 
2 asker şehit oldu

Yeni Anayasa Aralık’ta açıklanacak

Hakkari'de yıldırım 
düşmesi sonucu 2 
asker şehit oldu, 1 
asker yaralandı. 
Hakkari'de 2 gündür 
aralıksız olarak 
devam eden 
yağışlar can 
kaybına sebep oldu.

Hakkari'nin 
Çukurca ilçesi 
Köprülü köyünde 
önceki akşam 
saatlerinde 
nöbet tutmakta 
olan askerlerin 
üzerine yıldırım 
düştü.
Olayda 2 asker 
olay yerinde hayatını 
kaybederken, 
1 asker ise yaralandı. 
Yaralı asker 
helikopterle Hakkari 
Askeri Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Şehit olan 2

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

askerin cenazesi, 
Hakkari'den
8 kilometre uzaklıkta 
bulunan Otluca köyü 
Dağ ve Komando 
Tugay 
Komutanhğı'na 
getirildi.

Cenazelerin, 
burada yapılacak 
törenin ardından 
helikopterle 
Van'a, oradan da 
memleketlerine 
gönderileceği 
bildirildi.

Türban sorununu 
yeni anayasa tasla 
ğında aşmayı plan
layan AKP, büyük 
tartışmaların ardın
dan çalışmalarını 
sessiz yürütmeyi ter
cih etti. 11 hukukçu 
milletvekilinden 
oluşan ekip parti 
genel merkezinde 
yürüttüğü çalış
malarını tamamladı. 
Taslak, Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ın incelemesinin 
ardından sivil toplum 
örgütleri, siyasi par
tiler ve üniversitele 
rin görüşlerine sunu 
lacak. AKP, Aralık 
ayının ikinci ya da 
son haftasında “yeni 
anayasa” taslağını 
kamuoyuna açıklaya
cak. AKP, büyük tar 
tışmalara yol açan 
“sivil anayasa” 
taslağını sessiz 
sedasız bir şekilde 
tamamladı.
Edinilen bilgilere 
göre, üniversitelerde 
türban yasağını 
kaldıran hükümler de 
taslağa konuldu.
-H EDEFKAM UOYU 
DESTEĞİ
Türban sorununu 
yeni Anayasa 
çerçevesinde 
çözmeyi planlayan

AKP, taslağa Kürt 
sorunu, Avrupa 
Birliği mevzuatı 
ve sınırlı demokratik 
açılımlar da 
ekleyerek, kamuoyu 
desteğini arttırmayı 
planlıyor.
AKP, yeni anayasayla 
birlikte başlayan 
türban yasağı ile 
ilgili tartışmalara 
meydan vermemek 
içinde taktik geliştir
di. AKP, “Biz taslağı 
hazırladık ama, son 
şeklini toplumun 
büyük kesimleri 
verecek” diyecek. 
“Yeni Anayasa bir 
partinin ya da bir 
grubun değil, bütün 
kesimlerin üstünde 
mutabık kaldığı bir 
anayasa olacak” 
diyecek.
ARALIK AYINDA 
AÇIKLANACAK 
Yeni Anayasa 
üzerindeki çalış

malarını tamamlayan 
AKP'nin, taslağı 
en geç Aralık 
ayının son haftasın
da kamuoyuna 
açıklaması bekleni H 
yor. Üzerinde 
redaksiyon çalış
maları devam eden 1 
taslak Başbakan 
Erdoğan'ın 
incelemesinin 
ardından, kamuoyu
na açıklanacak.
SİYASİ PARTİLERE 
BAŞBAKAN 
GÖTÜRECEK 
Bu arada “Sivil 
Anayasa” paketini 
Başbakan Erdoğan'ın 
siyasi parti liderle 
rine de sunması bek
leniyor. Erdoğan'ın, 
Meclis'te grubu bulu
nan parti liderlerine 
hem paketi sunacağı 
hem de, “katkı ve 
desteklerinizi 
bekliyoruz” 
diyeceği 
ifade ediliyor. 
Sivil Anayasa 
çalışmaları ile 
başlayan sert 
tartışmaları bertaraf 
etmek isteyen 
Hükümet ve AKP 
y'GrîG ticilerin in 
siyasi partilere, 
“Sizin de katkınız 
olsun” mesajını 
vereceği kaydedildi «

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK

û id d d V. v.

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

12

VVNNt TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
MASA SÜMENİ - KARTON FANTAZİ ÇANTA - ÇANTALAR - OTO KOKUSU - 
ANAHTARLIK - KÜLLÜK - KALEMLİK - TABAK ALTLIĞI - SAAT ÇEŞİTLERİ 

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
Körfez Ofset matbaaciuk-yayincilik-reklamcilik 
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 Su 83 Fax: 513 35 95
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“PKK’ya operasyon 
bir hafta içinde”

ftH

Barzani, Ankara’ya heyet gönderdi

PKK’ya operasyon 
bir hafta içinde 
Eski Amerika 
Dışişleri Bakan 
Yardımcılarından 
ve Bosna barışının 
mimarı olarak 
tanınan Richard 
Holbrooke, Türk 
ordusunun, 
Kuzey Irak'taki 
PKK varlığına 
yönelik, bir hafta 
içinde harekete 
geçeceğini öne 
sürdü.
CNN'de yayınlanan

’Late Edition' 
programına katılan 
Holbrooke, Türk 
ve Amerikalı 
yetkililerle geçen 
hafta içinde 
yaptığı telefon 
görüşmeleri 
sonrası, böyle bir 
izlenim edindiğini 
belirtti. Holbrooke, 
bunun sadece 
bir tahmin 
olduğunu vurguladı. 
Eski Dışişleri 
Bakan Yardımcısı, 
Amerikan yöneti

minin PKK ile 
mücadelede 
Türkiye’ye 
verdiği sözleri 
tutmadığını 
belirtti ve 
operasyon 
düzenlemenin 
Türkiye'nin hakkı 
olduğunu söyledi. 
Holbrooke 
"Eğer teröristler, 
Meksika 
sınırından 
bize saldırsalardı 
onların peşinden 
giderdik" dedi.

Kuzey Irak'taki 
‘Kürdistan Siyasi 
Partiler Yüksek ' 
Meclisi’nden 
oluşturulan 
heyet Türkiye’ye 
geliyor.
Heyetin Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
(AKP) tarafından 
kabul edilmesinin 
beklendiği 
belirtildi.
Erbil’de yayınlanan 
‘Kürdistanrepo'rt 
gazetesine demeç 
veren Mesud 
Barzani ■ 
liderliğindeki 
Kürdistan Demokrat 
Partisi (IKDP) 
polit büro üyesi 
Muhammed Mela 
Kadir, Türkiye 
ile Kürdistan 
bölgesi arasındaki 
ikili ilişkilerin 
iyileştirilmesi 
amacıyla bu ülkeye 
giden heyetin 
Başbakan Recep

Gemlik Karfez
• llUl’ll.ilK (İlltl IİUIİ.UZETEIİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tayip Erdoğan 
tarafından da 
kabul edilmesinin 
beklendiğini , 
söyledi.
Mela Kadir ayrıca 
ziyaretin olumlu 
geçmesi halinde, 
üst düzeyli bir 
heyetin daha 
Türkiye’yi ziyaret 

edebileceğini dile 
getirdi. Mesud 
Barzani, önceki 
akşam Kürdistan 
Siyasi Partiler 
Yüksek Meclisi’ni 
toplayarak 
Türkiye ziyaretinde 
gündeme 
getirilecek konuları 
ele almıştı.

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlidir.)

PROFESYONELEKİPÎEKOLUŞAHORKESTRA 

I VİDEOÇEKİMLERİ

■MMİHU

SATENGIYDIRILIIŞSANDALYEVEMASALAR

1.KALİTESERVİSHAIZEIIELERİ

/ 13KATLIPASTA

GEMLİK’TEEŞİBENZERİOLMAYANBKİŞİLİKBALOSALONUve 

40ÖIGŞİLİKTEIUISSALONUİLETANINMIŞENBÜYÛKOTELLERDEKİ 

MUHTEŞEMBALOSALONLARİNIARATMAYACAKNİTELİKTEKALİTE 

veHİZMETSTANDARTLARIİLEKARŞINIZDAYIZ.

__ ■■ ___ŞOK FİYAT!
2.000.00 ■ YTL

süren Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 

irrş. Zeytîndfe Turizm San. ik. itd. şti, TEL; 0.224 525 17 00 - GSM; 0 532 546 45 75 - www.suren.com.tr
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Bursa’da lodos 
yaşlı çifti ayırdı

Sahte doktor tutuklandı
Bursa'da şiddetini 
artıran lodos 
nedeniyle 
doğalgazlı şofben
den sızan gazdan 
zehirlenen yaşlı 
bir kadın hayatını 
kaybederken, eşi 
işe yoğun bakımda 
tedavi altına alındı. 
Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Soğukkuyu 
Mahallesi Savaş 
Sokak'ta oturan 
Hapçı çifti önceki 
gece banyoya 
girdiler. Doğalgazla 
çalışan şofbenin 
bacası lodos 
yüzünden çalışmadı. 
Banyoya dolan 
gaz Nazife Hapçı 
(67) ve eşi İlyas 
Hapçı'yı (77) 
zehirledi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Alt katta oturan 
torunları Coşkun 
Hapçı, sesler 
üzerine alt kata 
geldiğinde 
dedesi ve 
babaannesini 
yatar vaziyette 
gördü. Kızları 
Kıymet Yıldız'ın 
hemşire olarak 
görev yaptığı 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaşlı 
çiftten Nazife Hapçı 
kurtarılamazken, 
İlyas Hapçı ise 
yoğun bakıma 
alındı. Hapçı 
ailesinin fertleri 
gözyaşlarına 
boğulurken, 
Cumhuriyet 
Savcılığı 
soruşturma 
başlattı.

Üzerinde doktor amb 
lemi bulunan otomo
biliyle işyerlerini 
dolandırdığı ve mua 
yene yaptığı öne sü 
rülerek hakim karşısı
na çıkartılan sahte 
doktor, tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
Alınan bilgiye göre, 
doktor amblemli oto
mobiliyle Bursa ve 
Balıkesir il merkez
lerinde kendini dok
tor olarak tanıtıp, 
sahte muayeneler 
yapan, esnaf ve 
vatandaşlara yüklü 
miktarlarda borçlar 
yapıp kaçan 40 yaşın
daki H.G.l. tutuklu 
yargılanıyor. Jandar 
ma gözetiminde 
getirildiği Edremit 
Adliyesi'nden çıkan 
karara göre H.G.l., 
tutuklu yargılanmak 
üzere Burhaniye Ka 
palı Cezaevi'ne 
nakledildi. 
Balıkesir'deki resmi 
nikahlı eşini ve 2 
çocuğunu bırakıp, 
dini nikahla yaşadığı 
M.E. (22) ile birlikte 
Edremit Körfezi'ndeki

tatil beldesi Altıno 
luk'a gelen H.G.l., 16 
DR 998 plakalı ve üze 
rinde doktor amblemi 
bulunan özel otomo
biliyle önce bir pan
siyonu dolandırmıştı. 
Kaldıkları pansiyo 
nun parasını sonra 
ödeyeceğini söyleye 
rek kayıplara karışan 
H.G.İ.'nin daha sonra 
bir eczaneden 800 
YTL civarında ilaç 
aldığı, Balıkesir'deki 
bir kuyumcudan yak
laşık 700 YTL'lik altın 
aldığı ve bir taksiciyi 

de, "Kredi kartımın 
limiti doldu, sonra 
öderim" diyerek 
dolandırdığı iddia 
edilmişti. Daha evvel 
de 2 kişiyle dini ni 
kahlı olarak yaşadığı 
öne sürülen ve medi 
kal işi ile uğraşan 
son dini nikahlı 
karısı M.E.'nin yanın
da bir bayanı kürtaj 
için ön muayene 
yaptığı iddia edilen 
sahte doktor, 
Edremit İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı istih

barat timleri ve 
Altınoluk Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri tarafından 
bir kafede otururken 
yakalanarak gözaltına 
alınmıştı.
Zanlı H.G.İ.'nin 
daha önce yağma, 
dolandırıcılık, 
emniyeti suiistimal, 
hırsızlık, kız kaçırma 
gibi 5 ayrı suçtan 
yargılanarak yaklaşık 
5 yıl cezaevinde 
yattığı öğrenildi.
Adliyeye çıkartılan 
zanlı rahat 
tavırlarıyla basın 
mensuplarına, 
"Ben doktor 
değilim. Ben kimseye 
doktorum demedim. 
Kimseyi dolandır
madım. Para falan 
da almadım" demişti. 
Zanlının, Bursa 
ve Balıkesir il 
merkezlerinde 
doktor sıfatıyla 
kaç kişiyi 
dolandırdığını 
araştıran güvenlik 
güçleri, mağdur 
sayısının artabile
ceğini belirtmişti.

A DİKKAT!! A
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
AĞUSTOS AYI FATURASI

HKZHTtüi

EYLÜL AYI FATURASI

ra. SAT. B€D. r
SepçHo
ItaUTip _
Çırpan
Son Endrtt__
İlk EnöoU
(♦/•)Ek‘Tüketim
Trats Kaybı

«rtra.Ryaî
Tüketim Ttfİar^^

AKTİF 
50091360

ws

ENDÜKTİF t KAPASİTÎF 
50091360 *90

MYS .......

22517.000
15657.000

15403.000
14650.000

6860.000
0.12423

0.000 6174.001
0.05983 0.0598;

369.3!

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE ı 
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 ÜZERİ 
TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTÎF ORANI %20, 
KAPASMF 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 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINCA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR.

| . . .  BİLGİ için... 0226 81218 29f 0226 812 23 66

UIII-tLd-HII
aglffiamMKaı; t » o m a r k

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 812 18 29 - 0226 812 23 66 

www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr
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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 vs KİRALIKLARİNIZ 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 

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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

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

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax; 514 10 21

8
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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

ELEMANLAR ARANIYOR
GEMLİKTE FAALİYET

GÖSTEREN ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE 
B TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN

ASClve
GARSON

C ALINACAKTIR.
Müracaat: 

0 533 924 18 92

ÇİZİYORUM
8 YAŞ

—— kaleminden

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİMHİZMETİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
. KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
GOLDSTAR 

YEMEK SANAYİNDE 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

GİDA TEKNİKERİ 
ARANIYOR.

TEL : 524 84 17

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
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Askerlik Kanunları değişiyor Serbest Kürsü
ı.y ..___ ■______

TBMM Genel Kurulu, 
15 Kasım'da, çeşitli 
askeri kanunlarda 
değişiklik yapılmasını 
öngören 5 ayrı kanun 
tasarısını görüşecek. 
Bol bol para cezası 
getiren tasarıda neler 
var?
TBMM Genel Kurulu, 
15 Kasım Perşembe 
günü, çeşitli askeri 
kanunlarda değişiklik 
yapılmasını öngören 
5 ayrı kanun 
tasarısını görüşecek. 
Askerlik Kanunu ile 
Yedek Subaylar ve 
Yedek Askeri 
Memurlar Kanunun 
da değişiklik yapıl* 
masına dair kanun 
tasarısına göre, 
askerlik çağına 
girdiği halde, her ne 
sebeple olursa olsun 
ilan edilen listelerde 
ismi olmayan veya 
kimlik bilgilerinde 
yanlışlık bulunanlar
dan düzeltme yaptır
mayan veya ilk yokla
masını yaptırma yan
lara verilen ceza 
günün koşullarına 
uygun hale 
getirilecek.
Buna göre, ilk yokla
masını yaptırmayan, 
yoklama defterine 
ismini yazdırmayan- 
lardan son yokla
masının devam ettiği 
günler bitinceye 
kadar müracaat eden 
veya ele geçenlere 
verilen bin kuruşluk 
cezalar, 20 YTL'ye 
yükseltilecek. 
İlk yoklamasını yap
tırmış olduğu halde 
son yoklamanın 
devam ettiği günler 
içinde bulunduğu 
yerin askerlik mecli
sine veya elçilik ve 
konsolosluklara 
gelmemiş ve gele
memesi hakkında 
yazılı bir mazeret 
bulunduğuna dair

TBMM’de tarihi gün
TBMM’de bugün tari
hi bir gün yaşanacak. 
TBMM, yarın ardı 
ardına İsrail Cum 
hurbaşkanı Şimon Pe 
res ve Filistin Yöneti 
mi Başkanı Mahmut 
Abbas’ın konuşmal 
arına sahne olacak. 
Türkiye'nin öncülük 
yaptığı Ankara 
Forumu çerçeve 
sinde bugün TBMM, 
olağanüstü bir gün 
yaşayacak. Vekiller, 
yarın öğleden sonra 
Ortadoğu sorununun 
iki tarafının görüşleri
ni ilk elden dinleme 
fırsatına kavuşacak. 
İsrail Cumhurbaşkanı

haber göndermemiş 
olanlardan arkadaş 
larının ilk tertibinin 
şevklerinden evvel 
ele geçen veya ken 
diliğinden gelenlere 
20 YTL ceza uygu
lanacak.
İlk yoklama defterle 
rine ismini yazdırma 
mış olmakla beraber 
son yoklamada da 
bulundukları yer 
askerlik meclislerine 
veya şubelerine 
gelmemiş ve 
gelmemeleri hakkın
da bu konuda yazılı 
bir sebep olduğuna 
dair haber de 
yÜıTutînrı'errı‘ı'Ş‘ öui'ü- 
nanlardan ele geçen 
veya kendiliklerinden 
gelenlerden, 
30 YTL alınacak.
Son yoklama sırasın
da ertesi seneye terki 
gereken okullarda 
okuyanlardan asker
lik şubelerine tahsil 
derecesi hakkında 
belge göndermemiş 
olanlar 20 YTL ceza
ya tabi tutulacak. 
Askerliklerini bitirip 
terhis edilen erbaş ve 
erden 3 ay içinde ter
his belgelerini 
şubelerine kaydet- 
tirmeyenlerden 20 
YTL ceza alınacak, ilk 
veya son yoklama

Şimon Peres, yarın 
TBMM Genel Kuru 
lu'nda bir konuşma 
yapacak. Bunun ar 
dından Filistin Yöne 
timi Başkanı Mahmut 
Abbas söz alacak. 
Peres konuşurken 
Abbas, Abbas konu 
şurken de Peres 
dinleyecek. Böylece, 
Şimon Peres, 
TBMM’de ilk konuşan 
İsrail devlet başkanı 
ve bir Müslüman 
ülkesinin parlamen
tosunda hitap eden 
ilk İsrail devlet baş 
kanı olacak. Mahmut 
Abbas’ın da, TBMM' 
de söz alan ilk 

zamanlarında yapılan 
ilan üzerine yoklama 
memurlarına veya 
askerlik şubelerine 
veya elçilik ve kon
solosluklara bizzat 
müracaatla veyahut 
yazı ile veya başka 
birisi vasıtası ile 
nüfus cüzdanını 
göndererek kanuni 
yoklamasını yaptır
mayan yedek erbaş 
ve er, 20 YTL ile ceza
landırılacak.
Yoklama sırasında 
istenilen bilgileri 
sözlü olarak veya 
mektupla bildirme 
miş ve kaydını 
yaptırmamış ya aa 
şubeleri mıntıkası 
haricine giderek 
yerlerini değiştirdik
lerine dair bir ay 
içinde şubelerine 
haber vermemiş 
olan yedek subay ve 
memurlara, şube 
başkanlarının teklifi 
üzerine askerlik 
dairesi başkanlarınca 
20 YTL ceza uygu
lanacak. Herhangi 
bir askerlik şubesi 
kütüğüne kaydını hiç 
yaptırmamış olanlar 
için bu ceza 30 YTL 
olarak uygulanacak. 
Seferde görev alacak 
yedek subay ve ye 
dek askeri memurla

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik K"rfez

Filistin Yönetimi 
Başkanı olacağına da 
dikkat çekiliyor.
ABD tarafından bu ay 
sonunda Maryland'da 
ki Annapolis kentin 
de düzenlenecek 
olan Ortadoğu 

ra bu görevleri barış
ta tebliğ edilecek. 
Tebliğ şekli, yükümlü
lerin görevleri ve 
tebliğ ile görevli 
makamlar, yönet
melikte belirtilecek. 
Tebliğden sonra 
adreslerinde mey
dana gelen değişiklik
leri bir ay içinde bağlı 
bulundukları askerlik 
şubesine bildirmemiş 
yükümlülere, 20 YTL 
ceza verilecek. 
BAŞARILI VE 
DİSİPLİNLİ ASKERE 
İZİN ÖDÜLÜ- 
Askerlik Kanununda 
değişiklik yapılması
na ilişkin kanun 
tasarısına göre de 
lisans eğitimini 
tamamlayanlara 2 yıl, 
yüksek lisans eğitimi
ni tamamlayanlara ise 
1 yıl askerliğini tecil 
etme hakkı tanınıyor. 
Disiplinli ve başarılı 
erbaş ve erlere ise 
mevcut izinlerine ek 
olarak 7 gün izin ver
ilmesi öngörülüyor. 4 
yıl veya daha uzun 
süreli yükseköğretim 
kurumlarından veya 
bunların ‘dengi 
olduğu kabul edilen 
okullardan mezun 
olan yükümlülerin 
askere şevkleri, istek
leri halinde mezu
niyet tarihinden 
itibaren 2 yıla 
kadar, yüksek 
lisans eğitimini 
tamamlayan 
yükümlülerin 
askere 
şevkleri ise 1 yıla 
kadar ertelenecek.
Yurt dışındaki öğren
im kurumlarından 
mezun olanlara, 
talepleri halinde, den
klik işlemlerini 
tamamlayabilmeleri 
için ayrıca 1 yılı 
geçmemek üzere 
sevk erteleme 
hakkı tanınacak.

Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Reklam....

Reklam "insanları gönüllü olarak belli bir * 
davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir 
düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne 
hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, • 
onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş 
ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli 
bir görüşü ya da tutumu benimseme lerini 
sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araç 
larından yer ya da süre satın almak yoluyla 
sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp 
dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu 
belli olan (diğer bir deyimle parasal destek 
sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık 
olan) duyuru"dur

Özellikleri Reklam pazarlama nın dört 
bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde 
yer alır

Pazarlamanın diğer bileşenleri ürün, fiyat
landırma ve dağıtımdır.

Günümüzde Philip Kotler sayesinde
Satışa dayalı anlayışı (ürün-fiyat-yer- 

tanıtım), Kotler’in müşteriye odaklı anlayışı, 
4C'ye (müşteri için değeri-müşteriye 
maliyeti-kolayhk-iletişim) kaymıştır.

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en 
geniş yere sahiptir.

Ürünün doğumundan pazara sürülmesine 
kadar olan süreçte önemli rol oynar

Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması 
ve kullandırılması amaçlarını güder

Ancak ürün odaklı olması şart değildir. 
Reklam, markaya değer katmak, markayı 
konumlandırmak, marka tarkındalığı yarat
mak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar 
oluşturulmasına yardımcı olmak adına da 
kullanılabilir.

İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:
-İlgi çekici
-Şaşırtıcı
-Orjinal
-Bir kere kullanmaya yönlendirici
Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki 

yönü vardır.
Reklamın inandırıcılığı, Reklamcı yaptığı 

işte başarılı olmak için bazı metodlar kul
lanır. Bunların başında yaratıcı metod gelir.

Hayal kurabilmek bunu gerçeğe uyarlaya
bilmek ve inandırıcı olabilmek gibi özellik
lere haiz olan kişi diğerleri tarafından 
izlenecek, takip edilecek bir başka deyişle 
etkili olacak reklamlar ortaya çıkarır.

Reklamın ticari yönü: Reklamın başarısı 
ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalmasıyla, 
bir başka deyişle satılmasıyla ölçülür.

Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve 
ona göre hareket etmeyi gerektirir.

Medya: Reklamın yapılması için bir yere 
ihtiyaç vardır

Bu yer mecralar anlamına gelen medya 
dır. Tv, radyo, internet, basılı mecralar, out- 
door denilen açıkhava panoları ve diğer ilan 
yerleri medya kapsamı içinde bulunur.

ABONE OLUN 
OKUTUN 
OKUYUN

SATILIK VİLLA
Konferansı öncesi 
gerçekleşecek 
TBMM konuşmaları 
sırasında Peres ve 
Abbas’ın vereceği 
mesajlar, tüm 
dünyada ilgi ile 
izlenecek

Cumhuriyet Mahallesi’nde
Sahibinden Satılık 
Lüks Trînleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12
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Ciltteki yara ve 
kaşıntıları dikkate alın
Suadiye Memorial 
Tıp Merkezi Derma 
toloji Bölümünden 

’ Uzman Doktor Vildan
Şengöz, ciltteki yara, 
kaşıntı ve sivilcelerin 

* dikkate alınması ge 
rektiğini belirterek, 
"Bunlar diyabet ha 
bercisi olabilir" dedi. 
Suadiye Memorial 
Tıp Merkezi Derma 
toloji Bölümünden 
Uz.Dr. Vildan Şengöz, 
vatandaşları ciddiy 
miş gibi görünmeyen 
ama aslında dikkate 
alınması gereken 
bazı durumlara karşı 
uyardı. Diyabetin, 
ciddi cilt sorunlarına 
neden olabildiğini ve 
basit bir kaşıntıdan, 
kontrol altına alın
ması güç olan enfek
siyonlara kadar çe 
şitli derecelerde ra 
hatsızlıklara dönüşe
bildiğin! anlatan Dr. 
Şengöz, diyabet 
hastalarının cilt 
bakımlarına herkes 
ten çok daha fazla 
özen göstermesi 
gerektiğini bildirdi. 
Diyabet hastalığının, 

* vücudun yakıt trafi 
ğindeki bozulmayla 
birlikte bütün sistem
leri etkilediğini, yük
selen kan şekerinin 
kontrol altına ahna- 
mamasıyla deride 
birtakım hastalıkların 

ortaya çıkacağını an 
latan Dr.Şengöz 
şöyle konuştu: 
"Bazı deri bulguları 
diyabetin başladığı 
nın işareti olabilir. 
İlerleyen zamanlarda 
sinir ve damarların 
etkilenmesi deri bul
gularını şiddetlendi- 
rebilir. Diyabette 
mantar ve bakteriler 
başta olmak üzere 
virüsler de kolayca 
hastalık yapabilir. 
İyileşmeyen yaralar, 
sivicelenme ve kıl 
dibi enfeksiyonlarıyla 
apseler bakterilerin 
işaretidir. El ve ayak 
tırnaklarında kalınlaş
ma ve sararma, alt
larının boşalması, 
ayak parmak araları 
nın beyazlaşması, çat 
laması mantar enfek
siyonlarıyla olur. 
Kasıklarda kaşıntı ve 
kızarıklık olması, yer
leşmiş ve sinsi ilerle 
yen mantarların bul
gusudur. Vücudun 
her yerinde görüle 
bilen ancak en çok 
ellerin üzerini genital 
bölgeyi, yüzü tutan 
HPV virüsleri 'siğil' 
adı verilen kabarıklık
lar şeklinde lezyonlar 
yapar. Ayak tabanını 
tutarsa nasırla 
karıştırılabilir.
Bunlara mutlaka der
matoloji hekiminin 

müdahale etmesi 
gerekir. Yanlışlıkla 
nasır sanılıp asitli 
solüsyonlar sürülme
si, kesilmesi ya da 
kurcalanması aylarca 
iyileşmeyen yaralara 
neden olabilir. Bahse 
dilen bu mikrobik 
etkenler doğru tedavi 
edilmedikleri takdirde 
hem bulaşıcıdır, hem 
de kan şekerinin 
inatçı yüksekliğine 
sebep olurlar. Bu 
nedenle bahsedilen 
bulguların görülmesi 
halinde doğru tedavi 
için mutlaka Derma 
toloji uzmanına 
başvurmak gerekir. 
Şeker hastalarının 
inatçı kaşıntıları olur. 
Bu kaşıntılar bazen 
özellikle genital 
bölgede yoğunlaşır. 
Bu durumda yine cilt 
doktorundan yardım 
almak gerekir. Ayrıca 
deride kabarcıklanma 
ve yaraların oluşması 
çok sık görülen bul
gular arasındadır. Bu 
kabarcıklar kesinlikle 
patlatılmamalıdır". 

Diyabet hastaları için 
uyanlarda bulunan 
Dr.Şengöz, bu kişi
lerin boyun kenarın
da, kasıklarında ve 
koltuk altlarında 
görülen et benlerinin 
sürtünme ve kaşıma 
nedeniyle kanaması, 

kopartılmasının risk 
oluşturduğunu bildir
di. Bunların çok bü 
yümeden dermatoloji 
hekimi tarafından 
alınmalarının doğru 
olduğunu söyleyen 
Dr. Şengöz, "Bu et 
benlerini iple bağla
yarak düşürmeye 
çalışmak, asitli ilaç 
sürmek son derece 
yanlıştır. Diyabet 
hastalarının cildi her 
zaman daha duyarlı 
olduğu için uygun ve 
doğru bakım gerek
tirir. Vücudu banyo
dan sonra nemlen 
dirirken ve cilt bakım 
ürünlerini seçerken 
cilt doktoruna mutla
ka danışılması gere 
kir. Yanlış ve eksik 
kullanılan ürünler, 
diyabetin bulgula 
rının maskelenmesi 
ne ve farkında olma 
dan şikayetlerin iler
lemesine sebep ola
bilir. Yaralar ve cilt 
şikayetleri en çok 
ayakta yoğunlaştığı 
için ayak bakımının 
özel bir yeri olmalıdır. 
Nasırlar, çatlak ve 
sıyrıklar, parmak 
arası yaraları, tırnak
ta batma, kalınlaş
maların tedavisi ayak 
bakım merkezlerinde 
değil, dermatoloji 
uzmanı kontrolünde 
yapılmalıdır" dedi.

Göbekli olanlarda kalp 
hastalığı riski daha fazla
Halk Sağlığı ve 
İç hastalıkları 
Uzmanı DR. M. 
Emin Dinççağ, 
göbekli olanlar
da kalp hasta 
ligi riskinin faz 
la olduğunu 
söyledi. 
Kalp hastalık
larında riski ölç 
mek müm kün 
olduğunu hatır
latan Dr. Dinç 
çağ, "Ne kadar 
risk altındası 
nız? Bu konuda 
tablolara bakarak ne 
kadar koroner kalp 
hastalığı riski taşı 
dığınızı anlamak 
mümkündür. Koroner 
kalp hastalıklarında 
en büyük risklerden 
biri de göbek çevre
sidir. Son yapılan bil
imsel çalışmalarda, 
göbek çevresi koro 
ner kalp hastalıkları 
yakalanmada, yanifa 
kalp krizi için önemli 
bir göstergedir" dedi. 
Erkekte 102 santim, 
kadınlarda ise 88 
sanrımı' aşan göbek 
çevresi risk işareti 
olduğunu belirten 
DR. Dinççağ, "Göbek 
li olan risktedir. Gö 
bek çevresinde topla 
nan yağ (abdominal 
obesite) insan vücu 
dunda insülin diren

ci, yani insülin mik
tarının artması ve 
işlevini yapamayan 
insülin üretimi, vücut 
yağ ve kolesterol 
miktarının artması 
(dislipidemi) ve 
hipertansiyon gibi 
ateroskleroz yapan 
etkenlerle yakınen 
ilişkilidir. Göbek çev 
resi ölçümü, vücut 
kitle indexi ölçümün
den daha önemlidir. 
Bilindiği gibi vucut 
ağırlığının, boyun 
metre karesine bö 
lünmesi ile ortaya 
çıkan vücut kitle 
indexi 25'in üzerinde 
olur ise şişman, 
30'un üzerine çıkar 
ise tedavi edilmesi 
gereken bir durum 
olduğunu ortaya 
koyan bir ölçümdür.” 
dedi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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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 5131353 
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

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

■
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95

I

I

i—>
Kamil Koç 513 35 71 İlçe Tarım Müd. 513 10 45

İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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 CO
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

p Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

E TAKSİLER

F
ii

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
13 Kasım 2007 Salı 
OZAN ECZANESİ 

İstiklal Cad.No: 21/3 
Tel: 5121854 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2903 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bu hafta yağışlı geçecek Film Festivali’ne Türk filmleri
Yeni haftada Türkiye 
yine yağışlı olacak. 
Batı bölgeleri dün* 
den itibaren yeni 
bir yağışlı havanın 
etkisine girdi.
Sıcaklıklar önce 
birkaç derece 
artacak bugünden 
itibaren de 

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik Yolu üzeri Engürücük 
mevkiinde faaliyette bulunan 

Tomruk ve Kereste Satış 
Depomuz sevkıyat bölümüne 

askerliğini tamamlamış, 
40 yaşını aşmamış 

bay ölçüm 7 puantör elemanı 
alınacaktır. Başvuruların 
randevu alınarak bizzat 

yapılması gerekmektedir.
Görüşülecek Yetkili Kişi 

Satış Müdürü : Ertan Yahşi.
Tel: 0224-5248080-81'

azalmaya 
başlayacak.
Yağışlar, bugün 
öğle saatlerinden 
itibaren Marmara 
ve Ege'de, akşam 
saatlerinde ise 
Batı Akdeniz, İç 
Anadolu'nun 
kuzeybatısı ve Batı 

Karadeniz'de 
başlaması 
bekleniyor. 
Sağanak yağışlar, 
lodos ile birlikte 
gece Batı Karade 
niz'in yüksek kesim
lerinde etkili olacak. 
Marmara ile Kuzey 
ve kıyı Ege'de 
ise karla karışık 
yağmur bekleniyor. 
Yağışlar, Salı 
günü güney ve iç, 
Çarşamba günü de 
güney ve doğu 
bölgelerde 
aralıklarla 
devam edecek. 
Perşembe 
gününden 
itibaren de batı 
kesimlerin yeni bir 
yağışlı havanın 
etkisine gireceği 
tahmin ediliyor. 
Hava sıcaklığının 
yarın iç ve batı 
bölgelerde 2 ila 4 
derece artması, 
Salı günü ise 
azalması 
bekleniyor.
Yetkililer sel, 
su baskını ve soba 
zehirlenmelerine 
karşı vatandaşları 
uyarıyor.

Kahire Film Festivali 
sanatseverle buluş
maya hazırlanıyor. 
Festivale Türk film
lerinin damgasını 
vurması bekleniyor. 
Mısır Kültür Bakan 
lığı'nın desteğiyle 
gerçekleştirilecek 
olan “31'inci Uluslar 
arası Kahire Film 
Festivali” 27 Kasım - 
7 Aralık günleri ara 
sında Mısırlı sanat
severlerle buluşacak. 
Festival'in onur 
konuğu olarak 
Mısır'ın dünyaca ünlü 
sineme sanatçısı 
Ömer Şerifin davet 
edildiği öğrenildi. 
Ortadoğu bölgesin 
en önemli film festi
vallerinden biri olan 
Kahire'deki festivalde 
jüri üyesi olarak 
davet edilen Nurgül 
Yeşilçal ve Cem 
Özer'in, başrollerini 
üstlendikleri

KAYIP Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

TUĞBA ŞENER

damgasını vuracak
“Ademi'in Trenleri” 
filmi de festivalin 
panorama 
bölümünde Mısırlı 
seyircilerin beğeni
sine sunulacak. 
Festivalin yarışma 
bölümünde yönet
menliğini Derviş 
Zaim'in yaptığı ve 
başrollerini Serhat 
Tulumluer, Melisa 
Sözen, Nihat İleri, 
Mehmet Ali 
Nuroğlu'nun pay
laştığı 2005 Türk- 
Macar ortak yapımı 
olan “Cennet 
Beklerken” filmi de 
izleyiciyle buluşacak. 
Son dönemde Türk 
sinemasının öne 
çıkan yönetmen
lerinden Mustafa 
Şevki Doğan'ın 
yönetmenliğini yap
tığı ve başrollerin 
Kenan İmirzalioğlu 
ve Cansu Dere'nin 
paylaştığı “Son

Osmanlı” Filmi festi
valin bilgi bölümün 
de izleyici karşısına 
çıkacak.
Festivalin seçmeler 

bölümünde ise film 
deki rolüyle 
18'inciAnkara 
Uluslararası film fes
tivalinde En iyi Erkek 
Oyuncu Ödülü'nü 
kazanan Haluk 
Bilginer’in 
başrolünde yer 
aldığı, Özgü Namal, 
Ragıp Savaş 
Sermiyan Midyat'ın 
diğer rolleri 
paylaştığı, Onur 
Ünlü'nün yönettiği 
“Polis” filmi de festi
valde Mısırlı sanat- . i 
severlere buluşacak. 
Festivalde ayrıca ., ] 
İtalyan-Fransız-Türk 
ortak yapımı Türk < 
yönetmen Ferzan 
Özpetek'in yönettiği 
“Saturno Contro” .. 
filmi de gösterilecek.



GÜJLLU KAPI:
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

FİLLİ BOYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAR 
BİÜMUM İNŞAAT 
MALZ€M€L€Rİ
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DUYURU
GEMLİKSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

18.11.2007 tarihinde yapılacak olan 
Genel Kurulu’muza katılacak üyeleri
mizin aidat borçlarını Halkbankası 
Gemlik Şubesi 16000050. nolu 
Gemlikspor Kulübü hesabına kongre 
gününden önce tüzük gereği yatır
maları önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu

Girit ve Rumeli Türkleri Demeği üyeleri AKP lIçe Teşkilatf na ilçenin sorunlarını anlattı

“Kent Konseyi rGabar’da

oluşturulsun”
Girit ve Rumeli Türkleri F” • U V U r"rr Girit ve Rumeli Türkleri

Derneği’ni ziyaret eden AKP 
ilçe yönetimine Gemlik’in 
sorunlarını anlatan dernek 
üyeleri, birçok alanda hizmet 
beklediklerini belirterek, 
Kent Konseyi oluşturulmasını 
istediler. AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin; "Kent Konseyi 
kurulacaksa kuralım. Sorun 
lann ortak çözümünden yana 
yız” dedi. Haberi sayfa 3’de S

ı—»'" jj'lf1 ■ h»«—ihiib.mMbLjimmbmmbm

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, daha iyi yaşanabilir biri 
Gemlik için herkesin görüşüne saygılı olduklarını söyledi*

Güne Bakış
< I Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Kent konseyi
AKP yönetcilerin odalar ve dernekler 

bazında gezileri devam ediyor.
AKP’ ilçe örgütünü bu nedenle kutluyo

rum.
Diğer partiler kafalarını kuma göm

müşler, AKP şimdiden yerel seçimlerin 
atmosferine girmiş durumda.

Önceki gün Ticaret ve Sayan i Odası’nı 
ziyaret ettikten sonra dün de Girit ve 
Rumeli Türkleri Derneğini ziyaret ediyorlar.

Dernek yöneticileri AKP İlçe Başkanın 
dan Yerel Yönetimin “Kent Konseyi" kur
masını istiyor. Dev.sayfa 5’de

satışına 
4 şehit

Gabar ve Cudi dağında yönelik dün sabahın 
erken saatlerinde güvenlik güçleri tarafın
dan kapsamlı bir operasyon başlatıldı. 
Teröristler ve güvenlik güçleri arasındaki 
çatışmada biri üsteğmen, 4 asker şehit 
olurken, 9 asker yaralandı. Çatışmanın 
ardından bölgede hava destekli operasyon 
başlatıldı. Gabar Dağı ve teröristlerin 
bölgeden kaçış istikametleri Mehmetçikler 
tara tından tutulurken, yer yer sıcak çatış
ma lann yaşandığı belirtildi. Bölgeye çok 
sayıda birlik kaydırtırken, teröristlerin 
çembere alındığı bildirildi. Bölgeye kay
dırtan özel hareket birimlerinin yanı sıra 
komando birlikleri köy korucularının^ 
desteğiyle bölgeyi kıskaca aldı. Sayfa 7’de ?

C00DJTE4ff [ PHILIPS CD 14pj

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

Lodos 
yine 57 
kişiyi 

zehirledi
Saatteki hızı 72 kilo
metreye kadar çıkan 
lodos nedeniyle, Bur 
sa kent merkezinde 
34, İnegöl ilçesinde 
22, Mustafake mal- 
paşa ilçesinde de 1 
kişi sobadan sızan 
gazdan zehirlendi. 4 
aylık Melek Nur’un 
hayatı soğuk bir 
çadırda son buldu. 
Haberi sayfa 8'de

http://www.gemlikkorfezgazetcsi.cominfowgemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Havalar soğudu .. İşler karışık..
İşler çok karışık.
Her geçen gün daha da çatallaşıyor.
Güneydoğu kaynıyor.
Güneydoğu'da eli silahlı terör örgütü dün 

de 7 yurttaşımızı daha kaçırdı..
Gerçekleri yüksek sesle dile getiren kamu 

üst düzey yöneticileri sonbahar yaprakları 
gibi oradan oraya savruluyor.

Asker "dedikodularla" uğraşıyor., 
Başbakan gaflarla ülke yönetiyor. 
Önce beyninden geçeni ortaya atıyor.. 
Sonra tepkiler gelince ben öyle demek 

istemedim diyor.
Kendince hatasını düzeltiyor.
Dış politika kalemize sürekli gol yağıyor.
Cumhurbaşkanı ile Başbakan bir feodal 

liderin önünde saygı duruşuna geçiyor.
Almanı, İngilizi, Fransızı, ABD'lisi kol kola 

Türkiye'yi sürekli batağa çekmeye çalışıyor.
IMF ile Dünya Bankası para musluğunun 

başında.. İstedikleri biçimde debiyi denetti 
yortar..

Öğretmen kan ağlıyor..
İşçi perişan..
Memur darboğazda..
Bankalarda kredi kuyrukları..
Sanayici çırpınıyor.
Bindik bir alamete..
Nereye gidiyoruz belirsiz..
Dışarıda yağmur yağıyor..
Hava soğuk..
İnsanın içini titretiyor.
Bireysel titremedir geçer..
Toplumun hali ne olacak..
Yarınlar..
Perşembenin gelişi çarşambadan belli mi 

ne?
Tarih tekerrür mü ediyor?
Milyonlarca dönümden 756 milyon 

metrekareye razı olmak zorunda kalan 
koskoca bir devletin sınır çizgileriyle yeniden 
mi oynanıyor ?

Ülke üzerinde o kadar çok senaryo 
üretiliyor ve sahneye konuluyorki toplum 
allak bullak oldu.

Ancak.
Toplum üzerindeki ölü toprağını atmak 

zorunda..
Uyanık olmak durumunda..
İnsanlar ortak toplum çıkarları etrafında 

buluşup dayanışmak zorunda..
Sağ-sol yok..
Ortak ses var..
Yurtseverlik..
Bunun için gerekiyorsa ilkokulda 

öğrendiğimiz andımızı her gün tekrarlamakta 
yarar var..

"Türküm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi 

saymak, yurdumu, ulusumu özümden çok 
sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk; 
açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin 
amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant 
içerim.

Ne mutlu Türküm diyene"

‘Gemlik Körfez’ internette
1 www.gemlikkorfezgazetesi.com |

PKK’nın kaçırdığı 
köylülerden haber yok

Van'ın Başkale 
ilçesinde haraç 
vermedikleri 
gerekçesiyle 
PKK terör örgütü 
üyelerince kaçırılan 
vatandaşların 
yaşadığı köylerde 
tedirgin bekleyiş 
sürüyör.
Aşağıçaldıran 
köyünde geçici 
köy korucusu olan 
Mustafa Olgun ile 
Zübeyt Demir'in 
yanı sıra Kenan 
Olgun, Muhammet 
ve Okan Demir, 
Adem Şener;
Oğulveren köyünden 
Cüneyt Yıldız'ı 
kaçıran teröristlerin, 
yıllardan beri 
haraç istediği ancak 
köylülerin bunu 
reddettiği belirtildi. 
Oğulveren köyü 
sakinlerinden Sinan 
Kılıç, Esenyamaç 
köyüne gitmek 
isteyen vatandaşların 
yolu kesen

PKK'lılar tarafından 
kaçırıldığını belirtti. 
Aslan Yanduran ise, 
"Teröristler bu 
köprüde yol kesti, 
1'i Oğulveren 
köyünden, 6'sı ' 
Aşağıçaldıran köyün
den toplam 7 kişiyi 
kaçırdılar" dedi. 
Aşağıçaldıran 
köyünden Hakan 
Özel ise, PKK terör 
örgütü elemanlarınca

kaçırılan köylülerin 
örgütün İran'da 
bulunan kamplarına 
götürüldüğünü 
iddia etti. Özel, 
"Kaçırılan köylüler
den haber alamadık. 
Köylülerin İran 
tarafındaki kamplara 
götürüldüğü 
şeklinde bir duyum 
aldık" diye konuştu. 
PKK'ya yardım ve 
yataklığa gözaltı

Erzincan'da terör 
örgütüne yardım 
ve yataklık ettiği 
öne sürülen 
8 kişi yakalandı. 
Erzincan Valiliğinden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
Kemah ilçesi 
kırsalında terör 
örgütü üyelerine 
erzak ve malzeme 
temin ederek, 
istihbarat bilgisi 
verdikleri ileri 
sürülen 8 kişinin 
yakalandığı 
belirtildi.
Yakalanan kişilerin 
Yaylalar bölgesinde 
teröristlerle zaman J 
zaman toplantılar 
yaptıkları ve 
çatışma bölgelerine 
bazı basın kuruşlarını 
götürerek çekim 
yaptırdıklarının 
tespit edildiği ifade 
edilen açıklamada, 
zanlıların adliyeye 
sevk edildiği 
kaydedildi

‘Gemlik Körfez’ internettewww.gemlikkorfezgazetesi.com

SATILIK - KISALIK LÜK DAİRELER Vt İSTERLER 

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

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
V' Doğalgaz Kombi Sistemi, 

Otoparklı, Asansörlü, 
v Hazır Mutfak, 
v Dış kapı çelik kapı, 
'v jç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
V Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
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.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
internettewww.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytaslnsaat.com
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Girit ve Rumeli Türkleri Derneği üyeleri AKP İlçe Teşkilatı’na ilçenin sorunlarını anlattı

“Kent Konseyi 
oluşturulsun”

ozcan vura 11933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Onur meselesi!...

Girit ve Rumeli Türkleri Derneği'ni ziyaret eden AKP ilçe yönetimine Gemlik’in 
sorunlarını anlatan dernek üyeleri, birçok alanda hizmet beklediklerini belirterek, 
Kent Konseyi oluşturulmasını istediler. AKP İlçe Başkanı Enver Şahin; “Kent 
Konseyi kurulacaksa kuralım. Sorunların ortak çözümünden yanayız” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin 
başkanlığında 
yönetim Kurulu 
üyeleri, gençlik 
kolları ve belediye 
meclis üyeleri 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği’ni 
ziyaret etti. 
AKP İlçe Teşkilatı 
mensupları Girit 
ve Rumeli Türkleri 
Derneği Başkanı 
Ahmet Çakmak ve 
dernek üyeleri 
tarafından karşı
landı. Dernek 
lokalinde gerçek
leşen ziyarette 
konuşan AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, seçimden 
önce olduğu gibi 
seçimden sonra da 
sivil toplum örgüt
lerini ve dernek 
ziyaretlerini gerçek 
(eştirdiklerini belirte 
rek, istişareye açık 
bir teşkilat olduk
larını ve daha iyi 
yaşanabilir bir 
Gemlik için 
herkesin görüşüne 
saygılı olduklarını 
söyleyerek 
"Gemlik'te yeşil 
alanlar yaratmak 
istiyoruz" dedi. 
İktidarları dönemin 
de Gemlik’e birçok 
yatırım kazandırdık
larını ifade eden 
Şahin, eğitime 
büyük önem verdik 
terinin de altını 
çizerek, ilçemizde 
okul ihtiyacının ön 
plana çıktığını ve 
bu nedenle çok 
programlı liseyi de 
2008 yılı programına 
koydurmak için 
çalıştıklarını 
kaydetti.
DOĞRU 
OLANLARIN 
YANINDAYIZ 
AKP İlçe Teşkilatı 
olarak bu zamana 
kadar yanlış olan
ların hep karşısında 
oldukları gibi doğru

olanların da hep 
yanında olduklarını 
vurgulayan Şahin, 
'Teşkilat olarak her 
zaman eleştiriye 
açık olduk. Geçmiş 
zamanda atanmış
larla seçilmişleri 
bir araya getirdik. 
Gayemiz sorunların 
söylenip, çözüm 
bulunmasıydı. 
Sorunlar söylenmez 
se çözüm buluna 
maz. Kapalı kapılar 
ardından konuşmayı 
bırakmalıyız. Doğru 
söylediğini doğru 
mekanlarda doğru 
kişilere karşı söylen 
diğinde sorunlar 
bilinir, çözülür, 
Gemlik kalkınır. 
Biz buna 
inanıyoruz' dedi. 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği 
Başkanı Ahmet 
Çakmak, AKP 
İlçe Teşkilatı’nın 
ziyaretinden 
dolayı memnun 
olduklarını 
belirterek, dernek 
olarak ilçeye yapıla 
cak olan yatırımların 
yanında olduklarını 
belirterek, çalış
maları kamuoyun
dan da takip ettik
lerini ve derneği 
ziyaretlerinden 
dolayı AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'i kutladı.

KENT KONSEYİ 
OLUŞTURULSUN 
İlçenin sorunlarını 
dile getiren 
Dernek üyeleri, 
halk meclisinden, 
sosyal tesis 
alanlarına kadar; 
Balıkpazarı, 
Orhaniye ve Kayhan 
mahallesinin dar 
alanda kalmasından, 
İskele’nin Gemlik 
dışına çıkartılması
na; başıboş 
hayvanlar için 
önlem alınmasından 
gezinti alanlarının 
arttırılmasına 
kadar bir çok 
alanda hizmet 
beklediklerini 
ifade ettiler.
Dernek üyelerinin 
İlçenin sorunlarına 
yaklaşımından 
dolayı şükranlarını 
ifade eden AKP 
İlçe Başkanı

Şahin, 'Bizde 
aynı şeyleri 
düşünüyoruz. 
Kent konseyi 
kurulacaksa 
kuralım. Boş 
alanlar yaratılsın, 
yaratalım.
Sorunların ortak 
çözümünden 
yanayız.
Balıkpazarında 
muhtarlık binası 
yerinin alanını 
park olmasından 
yanaydık.
Muhtarlarımız 
muhtarlık binasının 
oraya yapılmasını 
istedi. Bizde 
karar aldık.
Karar almamıza 
rağmen muhtarlık 
yerinin oraya 
yapılmasına yine 
karşıyım. Sîzlerde 
aynı düşünüyor
sunuz. Aklın 
yolu birdir' dedi.

SONUNDA bunu da gördük.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, 

Ankara’da bir ziyaret için bulunan Suudi 
Arabistan Kralı’nın ayağına kadar gitti.

Evet Kral çağırınca Çankaya köşkünü 
bırakıp, kralın kaldığı otele koşmuş.

Ayıp ki ayıp.
Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, 

üç kuruşluk petrolleri var diye gözlerinde 
büyüttükleri çöl bedevilerinin ayağına git
mez. Gitmemeli.

Yayımlanan haber, bu davranışın "kralın 
yaşına saygı ve iki devlet adamının arasında
ki dostluk ve tebrik için gelmesinden kay
naklandığını" duyuruyordu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yıllar içinde oluş
muş protokol kuralları biliniyor.

Cumhurbaşkanının, yabancı misafirlerini 
nasıl ağırlayacağı, karşılama ve uğurla
maların ne şekilde gerçekleştirileceği belli.

Ve bu kurallar ilk kez bugün de konmuş 
değil.

Dünyanın birçok yerinde de benzer şekil 
de uygulanıyor ve uygulanmasında titizlik 
gösteriliyor.

Çünkü "protokol kuralları" dediğimiz şey 
aslına bakarsanız "devlet idaresindeki görgü . 
kurallarından" başka bir şey değil.

O devletin onuru, saygınlığını gösterir.. I
Makama ve o makamın temsil ettiği değer- | 

lere saygının yollarını ve yöntemlerini 
gösteren kurallar bütünü.

Devlet olmanın bir gereği!
Yani iki devlet adamı arasındaki dostluğun 

niteliğine göre değiştirilebilecek bir şey 
değil.

Bu mevkilere oraya yakışan veya yakış
mayan insanlar gelebilir. Ama hepside bu 
kurallara uymak zorundadır.

Nitekim Suudi Kralı, memleketine döner 
ken havaalanında Suudi bayrağının göndere 
çekilmesine izin vermemiş. "İki lider arasın
daki dostluk", Suudi Kralı’nın kendi kural
larını yumuşatmasına yetmemiş!

Atatürk’ün ölüm günü Türk bayrakları 
yarıda iken, bu bedeviler kendi bayrakları 
aşağıya inemezmiş diye indirmediler, ve 
Anıtkabire de gitmediler.

Binlerinin Abdullah Gül’e, Cumhurbaşkanı 
olan Gül’e geldiği mevkinin saygınlığı hatır
latmalı. Öğretmeli..

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bedevi 
çadırında kurulmadığını ve bu devletin kural
larının yüzlerce yıllık bir gelenekten 
süzülerek olgunlaştığını hatırlatması gerek.

Bu kurallar hasbelkader o makama otur
muş kişilerin Arapçıhğıyla bozulamayacak 
kadar önemli kurallardır.

Türkiye Cumhuriyeti çok büyüktür...
O kadar büyüktür ki , bedevilerin dolar

larını üst üste koysanız, üzerine de Suudi 
kralı koysanız yine, bizim ayaklarımıza 
yetişemez.....

ABONE OLDUNUZ MU?
İGemlik K0rff®z| ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
[ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:11933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorf
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GEMPORT Küçükler Futbol 
Turnuvası düzenlendi

Seyfettin ŞEKERSOZ
GEMPORT A.Ş.'nin 
sponsorluğunda 
2007-2008 eğitim 
öğretim yılı 
Küçükler Futbol 
Turnuvası 
22 Kasım Perşembe 
günü başlayacak. 
16 ilköğretim 
Okulu takımının 
katılacağı futbol 
turnuvasına 
1996-97-98 
doğumlu öğrenci
lerden oluşan okul 
takımları katılacak.

। Yedi ve Sekizinci 
sınıf öğrencilerinin 
katılamayacağı 
turnuvaya 
GEMPORT A.Ş.'nin 
sponsorluk yaparak 
spora destek 
vermesi olumlu 
karşılandı.
İlçede spor yapacak 
bir çok gencin 
sponsor firma 
bulunamadığı için 
turnuva düzenlene- 
memesi nedeniyle 
kendilerini göstere
mezken Olimpik 
Halı Saha tesislerin 
de başıayacaK öıarî 
turnuva 4 grupta 
16 takımın 
katılımıyla yapılacak. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig Heyeti 
organizasyonunda

“Dogalgazda sıkıntı yaşanmayacak”
BOTAŞ Genel Müdür 
Vekili Saltuk Düzyol, 
Türkiye'de kış döne
minde doğal gaz ko 
nusunda bir sıkıntı 
yaşanmayacağını 
düşündüğünü belir 
terek, "Hem doğal 
gaz deposu, hem de 
yeni tedarikçi 
ülkelerin katılması 
nedeniyle kışı rahat 

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı, SSK Kimlik kartımı, BUKART indirimli 

kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet BADRUK

GEMPORT A.Ş.'nin 
sponsorluğunda 
yapılacak olan 
"GEMPORT Küçükler 
Futbol Ligi*'nde 
birinci olacak 
takımlar ilde 
yapılacak müsaba 
kalarda Gemlik'i 
temsil etme hakkı 
kazanacaklar.
Dört grupta 
mücadele edecek 
takımlar arasında 
gruplarını birinci 
olarak bitiren takım
lar Final maçlarını 
İlçe Stadyumunda 
oynayacaklar. 
Turnuvada ilk 
dört sırayı alacak 
takımlara İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından kupa 
ve başarı belgeleri 
verilirken GEMPORT 
A.Ş. tarafından 
ise birinci olacak 
takım oyuncularına 
altın, ikinci takım 
oyuncularına 
Gümüş ve üçüncü 
gelecek takım oyun
cularına da bronz 
madalya verilecek. 
Müsabakalarda 
en çok gol atan 
futbolcuya madalya 
en az gol yiyen ve 
en çok gol atan , 
takım ile en centil
men takım plaket 

geçiririz diye düşünü 
yorum" dedi.
Düzyol, doğal gaz 
konusunda geçtiği 
miz yıllara göre bu 
yıl çok daha tedbirli 
olduklarını belirterek, 
şunları söyledi: 
"Bir kere Silivri 
Yeraltı Depolama 
Tesisi devreye girdi, 
burayı bu kış 

ile ödüllendirilecek. 
22 Kasım 2007 
Perşembe günü 
Olimpik Halı Saha 
tesislerinde 
başlayacak olan 
turnuvanın açılış 
maçı saat 12.00 
de Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu ile 
Kurtul İlköğretim 
Okulu arasında 
oynanacak. 
Aynı gün ikinci 
maç saat 13.00 de 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğretim 
Okulu ile Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu arasında 
oynanırken üçüncü 
maç saat 14.00 de 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu ile 
Engürücük İlköğre
tim Okulu dördüncü 
maç saat 15.00 de 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu ile Çınar 
İlköğretim Okulu 
arasında oynanacak. 
Yapılacak maçlar 
sonunda ilçe ». 
Lig heyeti Genel 
sekreteri Ali 
Görücü yönetiminde 
oluşturulacak 
teknik kadro 
tarafından takımlar 
arasından yapılacak 
seçmelerle ilçe 
takımı oluşturulacak.

kullanacağız. 
Tüketimin aşağı 
yukarı yüzde 80'i 
Ankara'nın batısında 
gerçekleşiyor.
Bu bölgelere yönelik 
daha fazla gaz taşı
maya yönelik yeni 
boru hatlarını 
tamamladık. Bu hat
lar da önemli rahat 
lık sağlayacak. “

Uludağ’da kar kalınlığı 
35 santimetreyi buldu

Türkiye'nin önemli 
kış turizm merkez
lerinden Uludağ'da 
kar kalın ılğı 35 
santimetreyi buldu. 
Beyaz güzelliğin 
yaşandığı Uludağ'da 
kar yağışını dün 
akşam saatlerinde 
etkisini kaybetti. 
İkinci Gelişim 
Bölgesi'yle birlikte 
5 bin 500 yatak 
kapasitesine ulaşan 
Uludağ'da yeni sezon 
15 Arahk'ta açılıyor. 
Otel işletmecileri 
yeni sezon öncesi 
son hazırlıklarını 
yaparken, kar 
kalınlığı dün sabah 
yapılan ölçümlerde 
35 santimetre 
olarak belirlendi. 
Hava sıcaklığının 
0 derece olduğu 
Uludağ'da görüş 
mesafesi 500 metre 
olarak açıklandı. 
Uludağ Meteoroloji 
istasyonu yetkilileri, 
halen aralıklarla 
yağan karın akşam

Deniz otobüsü seferleri normale döndü
İstanbul'da hayatı 
olumsuz yönde 
etkileyen lodos 
nedeniyle iptal edilen 
deniz seferleri 
normale döndü. 
İstanbul'u etkisi 
altına alan şiddetli 
lodos nedeniyle 
iptal edilen deniz 
seferleri yapılmaya 
başladı. Seferler 
normale dönerken 
elverişsiz hava şart
ları nedeniyle Yenika 
pı-Bandırma seferi 
nin karşılıklı olarak 
yapılmadığı öğrenildi.

saatlerinde yerini 
güneşli havaya 
bırakacağını bildirdi. 
Bu arada otel 
işletmecilerin 
son yıllarda Rus 
turistleri Uludağ'a 
çekme çalışmaları 
da sonuç verdi.
Uluslararası fuarlara 
katılan turizmciler 
Uludağ'a geçtiğimiz 
yıl 5 bin Rus turistin 
geldiğini belirten 
otel işletmecileri, 
sezonun uzun 
sürmesi ve karın 
yerde kalma 
süresine bağlı olarak 

turist sayısının 
bu yıl artabileceğini 
söylediler.
Öte yandan, 
Bursa'da yağışlı 
havanın dün akşam 
saatlerinde etkisini 
kaybettiği bildirildi. 
Meteoroloji yetkilileri 
yağmur yağışının 
bu akşam 
saatlerinde 
yeniden başlaya
cağını belirtti. 
Bursa'da sabah 
ölçülen hava 
sıcaklığı ise 6 
derece olarak 
açıklandı.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Kent Konseyi
Kent Konseyi nedir?
Kent Konseyi, o kentte 

yaşayanların oluşturduğu bir 
danışma kuruludur.

Kentin yönetimine kent halkın 
temsilcilerinin katılmasıdır.

Belediyelerde kenti yöneten 
belli organlar vardır.

Bunların başında Belediye 
Mec lisi gelir.

Belediye Meclisi aynı Büyük 
Millet Meclisi gibi karar organıdır.

Belediye bütçesini hazırlar, 
Başkanın çalışma programını 
görüşür onaylar, kentin yerleşim 
planlarını yapar. Belediye kadro- 
lan belirler.

Belediye Meclisinin aldığı 
kararları uygulayan kurum ise 
Encümen üyeleridir.

Encümen üyeleri Beleidye 
Başkanı, Belediye Personeli ve 
seçilmiş meclis üyelerinden 
oluşur.

Encümen Bakanlar Kurulu 
gibidir.

Kent Konseyi’nin resmi sıfatı 
olmamakla birlikte, o kentin daha 
yaşanır bir kent olması için halkın 
başkana yol göstermesi ve kent 
sorunlarının paylaşılması açısın
dan önemi vardır.

Kent Konseyinde demokratik 
kitle örgütü temsilcileri, meslek 
kuruluşları, öğrenciler, gençlik

gibi çeşitli kesimden insanlar 
bulunur.

Kenk Konseyinde çalışmalar 
yapılırken komiteler kurularak da 
çalışma yapıldığı gibi ortak bir 
platform oluşturularak, görüşler 
ortaya konabilir.

Bu düşünce platformudur.
Kent insanı bir yandan resmi 

temsilcileri olan Belediye Meclisi 
üyeleri tarafından sorunlarına 
çözüm ararken, bir yandan da 
Kent Konseyindeki insanların 
görüşleri dikkate alınarak kent 
sorunları çözülür.

Bu genişi platformlu bir 
demokratik yapıdır.

Kent Konseyine katılan kişile 
rin siyasi görüşleri önemli değil 
dir.

Taşıdıkları sıfat ve meslekleri 
önemlidir.

Her kesim sorunları ve kentin 
daha çağdaş bir kent olması için 
elini taşın altına koyar.

Burada bir paylaşım vardır.

Sorumluluk vardır.
Siyasi erk, bu konseyin dinler, 

geniş kitlelerle iletişim kurmuş 
olur.

Bu kitlelerin görüş ve duygu
ları kent yönetimine yansır.

Alınan kararları uygular veya 
uygulamaz.

O Başkanın insiyatifindeki bir 
durumdur.

Ama, alınan kararlar uygulan
mazsa, Kent Konseyi’nin de 
hükmü kalmaz.

İşlev görmeyen bir konsey 
sürekli olmaz, inandırıcı olmaz.

Kent Konseylerinde ele alınan 
konular uygulama alanı bulursa, 
Başkanın halkla iletişimi daha 
kolaylaşır, konsey süreklilik taşır.

Kent bütünün eleştirileri doğ 
rudan Başkanın kendine ulaşır.

Bu da yönetimi kolaylaştırır.
Kent Konseyi böyle bir 

kurum..
Bu konuda Gemlik’te hiçbir 

olumlu adım atılmadı.

Belediye Başkanlarının seçim 
probagandalarında yaptıkları ko 
nuşmalarda hep Kenek Konse 
yinden söz edildi ve kurulması 
programlarına kondu ama bunu 
gerçekleştiren olmadı.

Başkanlar şöyle düşünüyor 
olabilirler:

"Ben herşeyi biliyorum ve 
gere ğini yapıyorum.

Benim meclisim var. Bunun dı 
şında gereksiz bir kurul ile 
uğraşamam. Toplantılar yapılır, 
herkes konuşur ama sonuç alın
maz.

Olsa da olur, olmasa da...“
Böyle olunca da kent Konsey 

leri ilçemizde bir türlü kurulmu 
yor.

Oysa bunu başaran birçok 
belediye var.

Olumlu sonuçlar da alıyorlar.
Bizde ise vaadler sözde kah 

yor.
Girit ve Rumeli Türkleri Derne 

ğinde AKP İlçe Başkanından iste
nen ‘Kent Konseyi’ denen şey 
işte öyle birşey.

Yani, dernekçiler diyorki, 
belediye bizlerin de sesini din
lesin ve kurmak için söz verdiği 
bu kurulu kurup işletsin.

Ben de yazıyorum, duymayan
lar duysun diye.

Gemlik Lions Kulübü üyeleri
Anıtkabiri ziyaret ettiler

KURU TEMİZLEME

niHimımcmmMi

Atatürk'ün ölümünün 
69.yı11 nedeni ile tüm 
Türkiyedeki Lionlar 
ile birlikte Gemlik 
Lions Kulübü üyeleri 
11 Kasım 2007 tari
hinde Anıtkabir’den 
alınan özel izin ile 
Anıtkabiri ziyaret 
ederek, Ata'ya ve 
Cumhuriyete 
bağlılıklarını

bildirdiler.
11 Kasım günü 
sabahı Gemlik'ten 
otobüs ile Ankara’ya 
hareket eden Gemlik 
Lions Kulübü üyeleri, 
Anıtkabire giderek 
mozeleye çelenk 
sunduktan sonra 
saygı duruşunda 
bulundular.
Anıtkabir Şeref

Defterine Türk 
Lionları adına yazılan 
“Ata'ya ve Laik 
Demokratik 
Cumhuriyete 
bağhlık”yazısından 
sonra Anıtkabir gezil
di.
Lionlar daha sonra 
geldikleri bölgelere 
döndüler.

ilk ve tek son sistem 
makinalarla 

kuru temizleme, 

çamaşırve 
Halı Yıkama isleri

I

Merkez: Yeni Pazar Cad. Şaypa'nın 60 mt ilerisi 
TEL: 0.224 513 40 95 - GSM. 0.555 350 52 41 - GEMLİK 
■■ Şube: Minibüs Garajı Arkası İmren Izgara Karşısı m 

Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK

‘Gemlik KOTtez* İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Erdoğan; “Terörle mücadele sürecek”
AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
terörle mücadeleyi 
diplomatik, siyasi, 
askeri, ekonomik 
araçlarla kesin sonu
cu alıncaya kadar 
sürdüreceklerini, 
bundan kimsenin 
şüphesi olmaması 
gerektiğini belirterek, 
"Fakat, meselenin 
esas çözümünün, 
milletin özgürlük ve 
refahını daha da ileri 
taşımaktan, hukuku, 
adaleti tam manasıyla 
işletmekten geçtiğini 
unutmamalı ve terö 
rün dayattığı mantığa 
teslim olmamalıyız" 
dedi.
Partisinin TBMM 
grup toplantısında 
konuşan Erdoğan, 
terörün ilk hedefinin 
bir kaos ortamı oluş
turmak, propagan
dasını en geniş man
ada yaptırabilmek ve 
yapabilmek, bu kaos 
ortamını zihinlere ve 
gündeme taşımak, 
akli davranma meleke 
leri, sağduyuyu 
sakatlamak olduğuna 
işaret ederek, 
"Terör karşısında en 
büyük gücümüz, 
meseleye tarih için
den ve mevcut tecrü

beyle bakabilme yete 
neğimizi kaybetme 
memiz, soğukkan
lılığımızı da koru- 
mamızdır" dedi.
Terör ve nifak 
karşısında en güçlü 
dayanağın millet ve 
onun hiç eksilmeyen, 
hiç zedelenmeyen 
kardeşlik duygusu 
olduğunun altını 
çizen Erdoğan, 
yüreğinde insanlık 
sevgisi olmayanların, 
bu güçlü kardeşlik 
duygusunu anlaya
mayacaklarını 
belirterek, şunları 
söyledi;
ııîs><aııııAid11 y e Ceı ıııce 
nasiplenemeyenler 
bizim bu yürek 
zenginliğimizi bir zaaf 
zannedebilirler ama 

biliyoruz ki onlar her 
zaman her yerde 
sayılıdır, marjinaldir. 
Onların 'millet* deme
si mümkün değildir, 
'vatan* demesi 
mümkün değildir. 
Milleti bir bütün 
olarak kucaklaması 
mümkün değilidir. 
Keşke onlar da kucak 
larını açabilseler, keş 
ke onlar da bu ülkede 
'Türkiye, vatan, millet' 
diyebilseler, keşke 
onlar da vatanıyla, 
milletiyle, devletiyle, 
İstiklal Marşı ile gurur 
duyabilsbler, keşke 
70 milyonun huzuru 
ve muûüıüğ'u için Tıkır 
üretebilseler. Ama 
belli ki böyle dertleri 
yok, buna muktedir 
değiller ve belli ki 

iradeleri ipotek altın
dadır. Ne yazık ki bu 
yüce millet, onlarla 
kendi arasında büyük 
uçurumun, kalın bir 
duvarın olduğunu 
hamdolsun görmüş 
tür. Bunu aşabilme 
lerini, ben yanlıştan 
dönebilmelerini özel
likle bu insanlar için 
temenni ediyorum. 
Girdikleri çıkmaz bir 
yoldur. Onlara tüm iyi 
niyetimizle bunu an 
latmaya çalıştık hala 
da çalışıyoruz. Eğer 
bunu anlamazlarsa - 
ki anladıklarına dair 
henüz bir emare 
göremiyoruz 
-kendilerine yazık 
ederler. Zira bu 
millet vahdet ile 
yoğrulmuştur.
Bütün farklılığını 
kesrette vahdet 
anlayışıyla böyle 
bir iklimde eritmiştir, 
yoğurmuştur.
Horon tepenler de 
halay çekenler de 
aynı birlik beraberlik 
iklimini teneffüs eder 
bu Anadolu toprak
larında. Açık 
söylüyorum; bunu 
bozmaya kalkışanlar, 
bu milleten sadece 
bozguncu muamelesi 
görür. Başka bir şey 
de elde edemezler."

8 askerle ilgili 
haberlere 

yayın yasağı
Van Jandarma 
Asayiş Kolordu 
Komutanlığı Askeri 
Mahkemesi, tutuk
lanan 8 asker 
hakkında devam 
eden soruşturma 
konusunda yayın 
yasağı" getirdi.
Yasak, tüm 
yazılı ve görsel 
basın kuruluşlarını 
kapsıyor.
Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Askeri 
Mahkemenin 
konuya ilişkin 
kararında, 
soruşturma 
kapsamındaki 
çoğu bilgiler ve 
belgelerin, 
devletin güvenliği 
bakımından gizli 
kalması gereken 
bilgiler ve belgeler 
oıaüğu kaydedildi. 
Mahkeme kararında 
şöyle denildi: 
"Kamu düzeni, 
kamu güveni ve 

toprak bütün
lüğünün korunması, 
gizli kalması 
gereken bilgilerin 
açıklanmasının 
önlenmesi, 
yargı gücünün 
otorite ve 
tarafsızlığının 
sağlanması ve 
kamuoyunda 
soruşturmaya 
konu olayla 
ilgili yanlış anla
malara sebebiyet 
verilmemesi 
amacıyla;
soruşturmaya 
konu olayla ilgili 
olarak yazılı ve 
görsel basın 
ve medya 
kuruluşlarına 
Anayasa'nın 
13 ve 28'nci 
maddeleri ile 
Basın Kanununun 
3'ncü maddesi 
gereğince yayın 
yapma yasağı 
getirilmesinin 
gerekli görüldüğü 
kanaatine 
varılmıştır."

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
MASA SÜMENİ - KARTON FANTAZİ ÇANTA - ÇANTALAR - OTO KOKUSU - 
ANAHTARLIK - KÜLLÜK - KALEMLİK - TABAK ALTLIĞI - SAAT ÇEŞİTLERİ 

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
Kö rfez Ofset matbaacilik - yayincilik - reklamcilik 
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 âu 33 Faz: 5İ3 35 95
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Gabar’da çatışma: 4 şehit
Şırnak'taki Gabar dağında PKK'lı teröristlerle 

güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, 4 asker şehit olurken,

9 asker yaralandı
Şırnak'taki Gabar dün sabahın erken temas sağlandı. kaldırıldı.
dağında PKK'h saatlerde güvenlik Çıkan silahlı Çatışma böl
teröristlerle güçleri tarafından çatışmada bir gesinde Şırnak'tan
güvenlik güçleri kapsamlı bir üsteğmen ve kobra tipi
arasında çıkan operasyon 3 asker şehit oldu. helikopterler
çatışmada başlatıldı. 9 askerin yaralan gönderildi ve
biri üsteğmen, Operasyon sırasın dığı çatışma son operasyon
4 asker şehit oldu. da teröristlerle rası yaralı askerler bölgesine
Gabar ve Cudi güvenlik güçleri Şırnak Asker helikopterlerle
dağında yönelik arasında sıcak Hastanesi'ne indirme yapıldı.

yapacağız"

Irak Devlet Başkanı 
Celal Talabani, ülke
si nin etkin olarak 
Türkiye ile işbir
liğinde bulunmanın 
yollarını aradığını 
ve artık Kürtler’in, 
Irak topraklarında 
ayrılıkçı askeri 
faaliyette bulun
masına izin 
vermeyeceğini 
söyledi.
Mısır'ın başkenti < 
Kahire'deki Arap 
Birliği Merkezi'nde 
Arap Birliği Genel

Sekreteri Amr 
Musa ile ortak 
bir basın toplantısı 
düzenleyen Celal 
Talabani, "Irak, 
Türkiye'ye yönelik 
tüm şiddet operas 
yonlarına karşıdır. 
Tüm çabalarımızı 
hem Türkiye'yi hem 
de Irak'ı tehlikeye 
atan terörizm 
tehdidini 
durdurmaya 
yoğunlaştırıyoruz. 
Recep Tayyip 
Erdoğan 

hükümetine 
yönelik herhangi 
bir askeri eylemi, 
Irak'a yapılmış 
bir eylem olarak 
değerlendiriyoruz" 
diye konuştu. 
Bölücü terör 
örgütüyle başet- 
menin en iyi yolu
nun siyasal ve 
medya baskısı 
yaratarak örgütü 
silahlarını bıraka 
maya zorlamak 
olduğuna inandığını 
belirten Talabani, 

Arap basınında 
son zamanlarda 
yer alan, 
"Israilliler'in, 
Kürt yönetimindeki 
Süleymaniye 
kasabasına 
sızdıkları" 
yönündeki 
haberleri ise ' 
'uydurulmuş 
kuruntular" diye 
niteleyerek 
reddetti.
İran'ın, Irak 
üzerinde nüfusunu 
giderek artırdığı 

yolundaki 
haberlerin 
hatırlatılması 
üzerine Talabani, 
"Irak hiçbir 
etkiyi kabul etmez 
Irak'ın içişlerine 
kimi ülkelerden 
müdahaleler 
geldiği doğrudur, 
ancak Irak 
politikası İraklılar 
tarafından çizilir, 
ne İran'ın ne de 
başka ülkelerin 
etkisiyle değir 
dedi

•Ab-

I SATEHGİYDİRILMİŞSANDALYEVEMASALAR
I 1.KA1İTESERVİSHAI2EHELERİ

I ÛCRETSİZULAŞIII

I ? ıtpı

I ? Mim

i PROFESYOHELEKİPTENOLUŞANORKESTRA

I VİDEOÇEKİRLERİ

GEMLİK’TEEŞİBENZERİOLMAYANÖOOKİŞİLİKBALOSALONUve 

400KİŞİLİKTERASSALONUİLETANINMIŞENBÜYÜKOTELLERDEKİ 

MUHTEŞEMBALOSALONLARINIARATMAYACAKNİTELİKTEKALİTE 

veHİZMETSTANDARTLARIİLEKARŞINIZDAYIZ.

ŞOK FİYAT! 
2.000.00 - YTL

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlidlr.)

/^jkfe>fergîn~güren Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
Zeytin*wSo».kw,şb. TEL:0.224525 17 00 -GSM:053254645 75-www.suren.conn.tr

http://www.suren.conn.tr
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Bursa’da kıskançlık 
dehşeti: 1 yaralı

Lodos yine 57 kişiyi zehirledi
Bursa’da ise üç kişi lodos nedeniyle can verdi. 4 aylık 
Melek Nur'un hayatı, soğuk bir çadırda son buldu.

Bursa’da genç bir 
bayan, kıskançlık 
yüzünden tartıştığı 
erkek arkadaşı 
tarafından 
4 yerinden 
bıçaklandı.
Gözyaşlarına 
boğulan genç 
bayan ambulansla 
hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gece 
merkez Nilüfer 
ilçesindeki bir 
restoranda Gül Ö. 
(20) ve erkek 
arkadaşı Akgün 
S. (30) birlikte 
alkol aldı.
İki arkadaş 
kıskançlık yüzünden 
tartışmaya 
başladı. Gül Ö.'nün 
kendisini 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

tırnakladığını 
söyleyen 
Akgün S. Fethiye 
Metro istasyonu 
alt geçidinde genç 
bayanı 4 yerinden 
bıçakladı. Yere 
yığılan Gül Ö.'nün 
yardımına polis 
ve ambulans 
ekibi yetişti.
Kalçası ve genital 
bölgeden 
bıçaklanan 
Gül Ö. gözyaşlarına 
boğuldu.
Genç bayan, 
112 ekibiyle 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
şüpheli Akgün S. 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Bursa’da iki gün 
önce başlayan ve 
dün sabah saat
lerinde yerini yağışlı 
havaya bırakan lodos 
yüzünden gece 57 
kişi sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlendi. 
Saatteki hızı 72 kilo
metreye kadar çıkan 
lodos nedeniyle, Bur 
sa kent merkezinde 
34, İnegöl ilçesinde 
22, Mustafake mal- 
paşa ilçesinde de 1 
kişi sobadan sızan 
gazdan zehirlendi. 
Bu kişilerin Yüksek 
İhtisas, Çekirge, 
Şevket Yılmaz,

İnegöl, Mustafa 
kemalpaşa devlet 
hastaneleri ile 
Çekirge Çocuk 
Hastane si'ne 
kaldırıldığını belirten 
yetkililer, zehirlenen 
39 kişinin ayakta 
tedavi edildiğini, 17 
kişinin müşahede 
altına alındığını, 1 
kişinin ise hastaneye 
yatırıldığını belirtti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan 
Doğan da çok sayıda 
elektrik telinin kop
masına, ağaçların 
devrilmesine ya da 
dallarının kırılmasına 

Bursa’da bir anlık 
dikkatsizlik bayan 
sürücünün ölümüne 
sebep oluyordu. 
Çekirge Caddesi'nde 
direksiyon hakimiyeti
ni kaybettiği otomobi 
liyle metrelerce sürük
lenip Kükürtlü Cadde 
si'ne uçan genç bayan 
sürücü, burnu bile 
kanamadan kurtuldu.

neden olan lodosun 
daha büyük bir hasa 
ra yol açmamasının 
sevindirici olduğunu 
söyledi.
4 AYLIK BEBEK 
ÇADIRDA 
DONDU
Kış can almaya 
devam ederken 
dört aylık Melek 
Nur'un hayatı, 
soğuk bir çadırda 
son buldu. Bursa’da 
ise üç kişi lodos 
nedeniyle can verdi. 
Melek Nur, Sakar 
ya'nın Sapanca 
ilçesindeki Karte 
pe'nin Soğucak Yayla 
sı'nda Orman Bölge

Edinilen bilgiye göre, 
önceki gece 00.30 
sıralarında meydana 
gelen kazada Mine 
Yeşim C. (25) 
idaresindeki
16 GP 685 plakalı oto
mobil şehir merkezine 
seyir halindeyken 
Çekirge Caddesi'nden 
Kükürtlü Caddesi'ne 
uçtu. Direkleri devirip 

Müdürlüğü adına 
kesim yapan orman 
işçileri 29 yaşındaki 
Soner Erdem ve 23 
yaşındaki Serap 
Akça'nın bebeğiydi. 
İmam nikâhlı çift 
gece çadırda yaktık
ları sobayı söndür 
meden uyudu, ancak 
soba ilerleyen 
saat lerde söndü. 
Sabah kalktıklarında, 
yanlarındaki dört 
aylık Melek Nur 
hareketsizdi. 
Sapanca Sağlık 
Ocağı'ndaki 
muayene de bebeğin 
donarak öldüğü 
anlaşıldı.

takla atan otomobilin 
sürücüsü kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. 
Kükürtlü Caddesi'n 
den Çelikpalas 
Kavşağı'na 
çıkış istikametine 
trafik kapanırken, 
yaralı bayan sürücü 
ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

AdİKKAT !! A
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ %

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
EYLÜL AYI FATURASI

O
AĞUSTOS AYI FATURASI

' PER. SAT. 0EO. 
Sapç Na.__
MafkâjTip

Son Endeks 
İlk Endeks ’ 
(*/-) Ek Tötethn 
Trafo Kıybı 
îftetiffl
Blrtra Ftyat____
TCtatin» Toton

AKTİF 
50091360 

RTS

ENDÛniF |
50091360 

HYS

22517.000
15657.000

6060.000
0.12423

KAPASİTİF
W

15403.000
1465B.000

0.000
ÛJÛS9S3

61.74.ax 
0.05983 

-r369.35

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 HARtÇ 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.

UKEIMH,UMffll«D#OUMVEVEM™OU»™jlE 
BU KONUDAKİ SOSU VE SOftlUUAlUHIZA (OM ÜRETMEKTEDİR. 

BİLGİ IÇIfl... 0226 8121829-02268122366 ,

UIIKDüll
E L F. K t R 0 M A R K t ’

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 81218 29 -0226 812 23 66 

www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

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

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

ACİLSATILIKveKİRAUKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ 
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 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içindejYeni 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

«s

M
«a

■Si

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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k 0
 Düşünsel Boyut।

Yelda BAYKIZ I5
e-mail: yeldabykz@gmail.com j

Gemlik gençliği nereye?

Stratejik ve ekonomik açıdan ülke 
genelinde çok şanslı bir konuma sahip 
olmamıza karşın, Gemlik'te sosyal yaşan
tıdan bahsetmek pek mümkün değildir.

Özellikle genç nesilin kendini değer
lendirebileceği, kültürel ortamlarda kendi
ni ifade edebileceği yerlerin ilçemizde 
olmaması en büyük sorunlarımızdan.

Kimi kahve köşelerinde, kimi de inter
net cafelerde zamanlarını öldürüyor. 
Kişisel gelişim açısından ilçe genelinde 
yapılabilecek hiçbir yer yok

Şöyle bir baktığımızda bunun ne kadar 
apaçık şekilde ortada olduğu bir gerçek. 
Örneğin sinema salonlarımız.

Evet, Gemlik'e farklı bir renk katıyor
lar. Ama hakkettiği değeri bulabiliyor mu?

Bu da bir sorun ve sosyallik sadece 
sinemayla dar bir çerçeveye oturtulabilir 
mi?

Yıllardır tiyatronun özlemini çektik. 
Kitapları bütçeye uygun şekilde alabile
ceğimiz cafe tarzı bir yerlerin yoksun
luğunu yaşadık. Gelen sanatçıların; 
insanların ve arabaların en işlek görül 
düğü ve hayatı felce uğratmayan yerlerde 

& oturarak izlemek istedik. Ama ne yazık ki 
bu heveslerimiz kursağımızda kaldı.

Sahne diye nitelendirilen çağdışı bir 
t uygulama ile deniz manzarasını katle 
dilmesini seyrettik. Onunla da yetinilme
di. Burası otoparka dönüştürüldü. 
Neresinden tutarsanız olumsuz anlaya
cağınız.

Bursa'ya yakınlığımız olmasa demek ki 
bir çok şeye hasret kalacağız. Şunu da 
unutmamak gerek herkesin bütçesi ne 
yazık ki buna bile izin vermiyor.

Öte yandan spor komplekslerinin 
olduğu ve gençlerin fiziksel ve mesleki 
olarak ileriye yönelik aktivite olanakları 
bulma şansları yok. Kayıkhanedeki 
tesisler oldukça yetersizdir.

Elbette girişimler var. Örneğin 
Kalafatın değerlendirilmesi olayı.(Onda 
da birtakım söylentiler var)

Ey Gemlik gençliği bakalım ne zaman 
bu mevcut potansiyeli dinamizme çevire
cek adımlar atılacak?

Ama belirtmeden de edemeyeceğim. 
Çok geç kaldık çok!..

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESMZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMEIİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131143 Cep Tel: 0.533 m 9194 

eleman araniyor
GOLD STAR

YEMEK SANAYİNDE
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ

GIDA TEKNİKERİ
ARANIYOR.

TEL: 524 84 17
SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU 

0 538 588 37 14

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
KİRALIK,(DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE

KİRALIK DAİRE

Tel : 513 96 83 GEMLİK

SATILIK DAİRE
MÂNASmSOLAKSUBAŞ/ 

SİTESİ C BLOK 4 KAT 
2 NOLU DAİRE ASANSÖRLÜ 

DOĞALGAZ KOMBİLİ- 
KULLANILMAMIŞ 140 M2 

DAİRE SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 
(Mutfak yapılmamış) 

246 34 14

mailto:yeldabykz@gmail.com
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YAĞMUR

Çatlamış topraklar, dudaklar kuru 
İnsanlar yanılttı mevsimlere turu. 
Bilinmiyor nereye varacak sonu.
Tanrım, insanları gafletten koru.

Bulutun toprakla nedir zoru ?
Topraktan kıskanıyor yağmuru. 
Daha çok yanıtını arayan soru, 
Tanrım, yurdumu afetten koru.

Suyla mayalanır toprağın hamuru, 
Suyla yücelir yeşilin nuru, 
Suyla ışıldar, temizliğin onuru.
Tanrım, yurdumu felaketten koru.

Kuraktan göründü göllerin çukuru, 
Ulaşın tanrıya avuçlardaki duyuru.
Başağa dönsün bereketin gururu, 
Tanrım,insanları sefaletten koru.

1.10.2007

“SUYUNU 
BOŞA 

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

Gemlik Nufüs Müdürlüğü'nden 
aldığım nufüs 

cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Mustafa ŞİMŞEK

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

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez ABONE OLUN 

OKUTUN 
OKUYUN

MEB ‘Çocuk 
Kulüpleri’ 
açacak

Milli Eğitim Bakanlı 
ğı Okul Öncesi Eğiti 
mi Genel Müdürlüğü, 
özellikle çalışan veli 
lere kolaylık sağla
mayı amaçla yan 
"Çocuk Kulüpleri" 
kurmaya 
hazırlanıyor.
Mevcut anaokulları 
nın veya anasınıfları 
nın bünyesinde 
oluşturulacak kulü
plerde çocukların 
ücret karşılığında 
eğitim etkinliklerine 
katılması öngörülü 
yor. Bu amaçla 
hazırlanan yönerge 
taslağı görüş alın
mak üzere ilgili ku 
rumlara gönderildi. 
Taslak, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çe 
lik’in onayıyla uygu
lanmaya başlanacak. 
Okul Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürü Remzi 
İnanlı, "Çocuk Kulüp 
leri" projesini anlattı. 
Halen mevcut ana 
okullarında veya ana 
sınıflarında ikili ya 
da tekli eğitimin de 
yam ettiğini belirten 
inanlı, özellikle ikili 
eğitim verilen okul 
lardaki çocukların 
velilerinin, anaoku- 
lundaki veya anası 
nıfındaki eğitim 
tamamlandıktan 
sonra eğer bakıcı 
yoksa çocuklarını 
nereye bırakacakları 
konusunda sıkıntı 
yaşadıklarını ifade 
etti. İstatistiklere 
göre, Türkiye'de 
çalışan kadın 
nüfusunun yüzde 
24 olduğunu belirten

İnanlı, çalışan kadın
ların bir kısmının 
çocuk sahibi Olduk
tan sonra işlerini 
bırakmak zorunda 
kaldıklarını anlattı. 
Bu sıkıntıyı göz 
önünde bulun
durarak bir proje 
hazırladıklarını dile 
getiren inanlı, per
sonel ve fiziki 
imkanları yeterli, 
uygun eğitim ortamı 
bulunan anaokulları 
ve anasınıflarında, 
yeterli sayıda 
başvuru gelmesi 
halinde çocuk 
kulüpleri kurula
cağını kaydetti. 
Çocuk kulüplerinin, 
okul müdürünün 
teklifi, il ve ilçe milli 
eğitim müdürünün 
onayıyla açılacağını 
söyleyen İnanlı, 
"Çocuk kulüpleri 
kurmamızdaki amaç, 
çalışan annelerin 
çocuklarının, 
anaokullarındaki 
eğitim sürecinden 
sonra da sağlıklı bir 
ortapıda bakım ve 
eğitimlerinin devam 
etmesini şağlamak- 
tır" diye konuştu. 
Kulüpler 3-5 yaş 
grubu çocuklara 
yönelik olacak. 
Anakokullarındaki 
veya anasınıflarında- 
ki eğitim 
saatleri dışında, 
öğretmen veya 
usta öğretici 
gözetiminde resim, 
müzik, drama, 
oyun gibi etkinlikler 
ve sosyal etkinlikler 
yapılacak.

EMAN 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

ELEMANARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK 
. TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR ELEMANLAR ARANIYOR
Gemlik Yolu üzeri Engürücük 
mevkiinde faaliyette bulunan 

Tomruk ve Kereste Satış 
Depomuz sevkiyat bölümüne 

askerliğini tamamlamış, 
40 yaşını aşmamış 

bay ölçüm 7 puantör elemanı 
alınacaktır. Başvuruların 
randevu alınarak bizzat 

yapılması gerekmektedir.
Görüşülecek Yetkili Kişi 

Satış Müdürü : Ertan Yahşi.
Tel: 0224-5248080-81

İKLİMSA ORHANGAZİ 
BÜNYEMİZDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
KLİMA VEYA 

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
MÜRACAAT TEL:
0 224 572 39 39
0 533 608 48 74

GEMLİKTE FAALİYET 
GÖSTEREN ŞİRKETİMİZ 

BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN 

ASClve 
GARSON 

ALINACAKTIR.
Müracaat: 

0 533 924 18 92

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye’de 6 milyon kişide 
şeker hastalığı var

Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Endokri 
noloji ve Metaboliz 

* ma Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Göksün Ayvaz, son 

' yıllarda obezite 
oranlarındaki 
artışın şeker hastası 
sayısındaki artışı 
da beraberinde 
getirdiğini belirterek, 
ülkede 6 milyon 
civarında şeker 
hastası bulunduğu
nun tahmin 
edildiğini bildirdi. 
Ayvaz, Dünya 
Diyabet Günü 
nedeniyle yaptığı 
açıklamada, 
2000'li yılların 
başında açıklanan 
bir çalışmanın, 
ülkedeki 20 yaş 
ve üstündekilerin 
yüzde 7.2'sinde 

( bilinen, aşikar şeker 
। hastalığı bulun

duğunu ortaya 
koyduğunu söyledi. 
Aynı çalışmanın 
bu yaş grubundaki- 

* lerin yüzde 6.3'ünde 
ise gizli şeker 
olduğunu, bu

• kişilerin hastalığının 
3-5 yıl içinde 
Tip-2 diyabete 
dönüşme riski 
bulunduğunu da 
gözler önüne 
serdiğini anlatan 
Ayvaz, buna göre 

o yıllarda bilinen ve 
gizli şekeri olanların 
sayısının toplam 
5 milyon civarında 
olduğunu belirtti. 
Son yıllarda yapılan 
araştırmaların ise 
kadın ve erkeklerdeki 
obezite oranlarında 
ortalama yüzde 
2-3'lük bir artış 
olduğunu gösterdiği
ni kaydeden 
Ayvaz, "Geçen 
6-7 yıl içinde obezite 
oranlarında bu 
kadarhk bir artış 
olması, şeker 
hastalığı görülme 
sıklığındaki artışı da 
beraberinde getirdi. 
Çünkü obezite 
artıkça Tip-2 
diyabet de artar. 
Bu durumda 
ülkemizde 6 milyon 
civarında diyabet 
hastası bulunduğu 
tahmin ediliyor" 
diye konuştu. 
Bütün diyabetlilerin 
yüzde 5'inde 
Tip-1, geri kalanında 
ise Tip-2 diyabet 
görüldüğünü 
anlatan Ayvaz, 
Tip-1 diyabetin altın
da genetik geçişin 
yattığını bildirdi. 
Vücudun bağışıklık 
sisteminin normalde 
yabancı dokulara 
karşı savaş vermek 
üzere çalıştığını, 

ancak Tip-1 diyabette 
"yapım hatası" diye 
adlandırılabilecek bir 
durum nedeniyle 
vücudun kendi 
organı olan pankrea 
sı yabancı bir cisim 
gibi görerek bununla 
uğraşmaya başladığı 
nı anlatan Ayvaz, 
"Tip-1 diyabet, 
insülin hormonunun 
mutlak eksikliğine 
bağlı olarak meydana 
gelen şeker 
hastalığıdır" 
şeklinde konuştu. 
Bu tip diyabet daha 
çok küçük yaşlarda 
çıktığı için "çocukluk 
tipi diyabet" de 
denildiğini kaydeden 
Ayvaz, "Ailesinde 
Tip-1 diyabet olanlar 
risk grubunda olduk
ları için gerekli 
kontrolleri belirli 
aralıklarla yaptır
malıdırlar" dedi.
Doku özelliği olma
makla birlikte genetik 
geçişin söz konusu 
olduğu Tip-2 diya
betin nedenlerinden 
birinin pankreasın 
işlevini tam olarak 
yerme getirememesi 
nedeniyle kalitesiz 
insülin salgılanması, 
diğer nedenin ise 
salgılanan insüline 
dokuların direnç 
göstermesi olduğunu 
belirten Ayvaz, şun

ları kaydetti: 
"Tip-2 diyabet de 
genetik nedenlerle 
ortaya çıkar. Anne 
veya babada bu tür 
bir hastalık varsa 
çocukta ortaya çıkma 
ihtimali de vardır. 
Anne-babası veya 
ailesindeki diğer 
bireylerde bu tip bir 
şeker hastalığı olan
lar, hastalığa zemin 
oluşturacak şartlar
dan kaçınmalıdırlar. 
Bunlardan biri kilo 
kontrolüdür. Obezite, 
Tip-2 diyabete gidişin 
ilk basamağıdır. 
Önlem alınmayan 
obezite zamanla gizli 
şekere, gizli şeker ise 
şeker hastalığına 
dönüşür." ’ 
-Şeker hastalığının 
belirtileri- 
Ayvaz, şeker 
hastalığına dönüşme
den hemen önlem 
alınması gereken 
gizli şeker aşamasın
da aç kalınca ya da 
şekerli bir gıda 
tüketilmesinin 
üzerinden 2 saat 
geçtikten sonra 
vücuttaki şekerin 
aşırı düşmesine bağlı 
olarak terleme, halsi
zlik, uyku hali, kalp 
çarpıntısı, el titreme
si görüldüğünü ve 
kilo artışı meydana 
geldiğini söyledi.

Limon, gribe 
karşı kalkan 

görevi yapıyor

Uzmanlar, insanlar 
tarafından asırlar 
boyu kullanılan 
şifa dolu sebze ve 
meyvelerin 
başında limonun 
geldiğini belirterek, 
mevsim itibariyle 
gribe karşı bol 
limon yenilmesini 
tavsiye ediyor. 
Limonun kanı 
yenilediğini ifade 
eden uzmanlar, 
bilhassa sonbahar 
aylarında gribe 
karşı limon yiyerek, 
bol C vitamini 
almak gerektiğini 
vurguluyor. 
Limonun grip 
hastalığını 

önlemesinin 
yanı sıra, kalbi 
rahatlatıcı 
özelliğinin de 
olduğu açıklandı. 
Limonun, 
böbrek tıkanıklığı, 
yorgunluk, 
tansiyon, halsizlik, 
sindirim bozukluğu, 
ağız içi yaralar, 
baş ağrısı ve 
uyku ağırlığı 
gibi rahatsızlık 
lara da iyi 
geldiği belirtildi. 
Limondaki şifalı 
vitamin've 
minerallerin 
büyük kısmının ise 
kabuğunda olduğu 
hatırlatıldı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

K

B

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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 Yalnyz 185
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TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
14 Kasım 2007 Çarşamba 

GEMLİK ECZANESİ 
İşbankası yanı 

Tel: 513 02 49 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2904

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Kukla ve Gölge Oyunları Şenliği başladı
Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından 
bu yıl 12.'si düzenle
nen 'Uluslararası Ka 
ragöz Kukla ve Gölge 
Oyunları Festivali', 
Karagöz efsanesinin 
canlandırılması ile 
start aldı.
Orhan Camii önünde 
gerçekleştirilen gös
teri de Hayali Nevzat 
Çiftçi sunumunda 
Karagöz oyuncuları 
Bülent Akay - Haciva 
tı ve Hüseyin Bağlar 
ise Karagöz'ü can
landırdı.
Canlandırmaya bü 
yük ilgi gösteren va 
tandaşlar, efsane ka 
rakterlerle fotoğraf 
çektirmeyi de ihmal 
etmediler.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanve 
kili Recai Ekmekçi, 
Orhan Camii'ndeki 
gösterilerin ardından 
Tayyare Kültür Merke 
zi'nde (TKM) gerçek
leştirilen törende 
yaptığı konuşmada, 
Bursa'nın zengin kül 
tür ve sanat hayatı 
nın, farklı etkinlikler 
ve birbirinden güzel 
festivallerle 
canlılığını

| koruduğunu söyledi.

Ekmekçi, her biri 
uluslararası özelliğe 
sahip festivaller 
sayesinde geleneksel 
ve çağdaş kültürlerin, 
Bursa çatısı altında 
harmanlandığını 
söyledi. 12. düzenle
nen Uluslararası Kara 
göz Kukla ve Gölge 
Oyunları Festivali'nin 
de bunlardan biri 
olduğunu ifade eden 
Ekmekçi, "Bu etkin
liklerin doğru adresi 
olarak Bursa imgesi 
hafızalara yerleşmiş 
tir. Çocuklarımızın, 
gençlerimizin gele
ceğine yapılan yatı 
rımlar bizim için çok 
önemlidir. Karagöz - 
Hacivat efsanesinin 
ve kukla oyunlarının 
da merkezinde artık 
Bursa var. 600 yıllık 
bir geçmişi olan göl 
ge oyunlaruyn kahra

manlarının Bursah 
olması bu etkinliği 
daha da anlamlı 
kılıyor" dedi. 
Gölge oyunu 
Karagöz Müzesi'nde 
yeniden canlandı 
Uluslararası festival
lerin Bursa ile bütün
leşen değerlerin gele
ceğe aktarılmasında 
önemli bir rol oynadı 
ğını ifade eden 
Ekmekçi, bu konu 
nun önemini göz 
önüne alarak Kara 
göz anıt mezarının 
hemen karşısında 
bulunan Karagöz 
Müzesi'nde gölge 
oyununun yeniden 
canlandırıldığını kay
detti. Ekmekçi, tüm 
sanatseverleri 17 
Kasım Cumartesi 
gününe kadar devam 
edecek festivale 
davet etti.,..

Kentin dört bir 
yanında gösteri var 
Konuşmaların ardın
dan, festivale katılan 
5'i yabancı olmak 
üzere 16 ekip 3'er 
dakikalık gösteriler 
ile hünerlerini sergile 
diler. Festival süresin 
ce Bursa, Üsküdar 
Karagöz Tiyatrosu, 
Orhan Kurt Kukla- 
Karagöz Tiyatrosu, 
Metin Özlen Gelenek 
sel Türk Tiyatrosu 
Topluluğu, Mutlu 
Karagöz-Kukla Tiyat 
rosu, Bursa Gelenek 
sel Tiyatro Topluluğu 
ve Çekirge Karagöz 
Gölge Oyunu Toplulu 
ğu gibi yerli grupların 
yanı sıra Polonya, 
Moldova, İran, Bulga 
ristan ve Tataristan’ 
dan kentimize gelen 
toplulukların gösteri
lerine ev sahipliği 
yapacak. Ekipler, 
Bursa için özel olarak 
hazırladıkları gösteri
lerini Karagöz 
Müzesi, Tayyare 
Kültür Merkezi, Kent 
Müze si, Çocuk Sanat 
Evi, Barış Manço 
Kültür Merkezi ve 
Nilüfer Uğur Mumcu 
Sahnesi'nde 
sergileyecekler

Ressamlardan
şehitlere saygı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Ressam 
lar Çalışma Grubu 
tarafından Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
açılan karma resim 
sergisi, şehitlere 
ithaf edildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel Gün 
dem 21 Ressamlar 
Çalışma Grubu üye 
leri, el emeği göz 
nuru eserlerini Tay 
yare Kültür Merkezi 
Sami Güner Sanat 
Galerisi'nde sanat
severlerin beğenisi 
ne sundu. 28 ressa 
mın 38 tablo sunun 
yer aldığı serginin 16 
Kasım Cuma gününe 
kadar açık kalacağını 
söyleyen Büyükşehir 
Belediyesi Yerel

Gündem 21 
Ressamlar Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
Ümran Topsakal, 
terörün dinmesini 
istediklerini söyleye 1 
rek, şehitlere saygı 
duyulması gerektiği- d 
ni, sergide konukları
na ay yıldızlı han
dana armağan 
ederek hatırlatmayı i 
uygun bulduklarını 
anlattı.
Büyükşehir Beledi 
yesi Yerel Gündem 
21 Ressamlar Çalış- d 
ma Grubu'nun karma 
resim sergisinde 
yağlıboya, ağaç 
baskı, gravür, guvaj, il 
pastel boya ve 
akrilik gibi farklı 
tekniklerde 
yapılan resimler |.
sergileniyor L

TEKNOLOJİK ÜRÜNL€R ve FRTURR ÖDEME NOKTASI

Artık sıra beklemek tarih oldu.
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18.11.2007 tarihinde yapılacak olan 
Genel Kurulu’muza katılacak üyeleri
mizin aidat borçlarını Halkbankası 
Gemlik Şubesi 16000050 nolu 
Gemlikspor Kulübü hesabına kongre 
gününden önce tüzük gereği yatır
maları önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Genç, Başsavcı ve Üniversite Derneği’ni ziyaret etti

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Hukuk Fakültesi Deka
nı Prof. Dr. Mehmet Genç, gele
cek yıl Gemlik Yerleşkesi’nde 
öğrenime başlayacak öğrenci
lerin sorunlarını Üniversite 
Yaptırma Yaşatma ve Koruma 
Derneği ile birlikte çözmek 
istediklerini söyledi. Prof. Dr. 
Genç, “Gemlik’e Üniversitenin 
yüksek okul ve fakülteleri diğer 
ilçelere göre geç geldi. Şimdi 
hızla ilerleyen ve bölgenin 
en güzel yüksek okul ve fakül
tesinin yapıldığı bir Yerleşkeye 
sahibiz" dedi. Haberi syf3’de

CHP İlçe 
yönetimi 
MKYK’da
Bir süre önce görev 
den alınan Cumhuri 
yet Halk Partisi İlçe 
Yönetim Kurulu ye
rine getirilecek olan 
yeni yönetimin belir
lenmesinin dün ak 
şam geç saatlerde ya 
pılan Merkez Karar Yö 
netim Kurulu’nda ele 
alınması bekleniyor. 
Erdem Akyürek’in 
görevden alınmasın
dan sonra yeni ilçe 
yönetiminin Cem

Güler veya Mimarlar 
Odası Gemlik Temsil 
cisi Osman Turan’ın 
oluşturduğu yönetim 
kurulundan birinin ' 
atanması bekleniyor. 
Güler’i İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan’ın 
önerdiği, Turan’ı ise 
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel 
ile Osmangazi İlçe 
Başkanı Ahmet 
M emiş’in önerdiği 
öğrenildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çürük
Çürük sözcüğünün Türk Dil Kurumu 

Sözlüğündeki karşılığı: Sağlam ve dayanıklı 
olmayan,

Çürüğe çıkmak ise; birinin sağlam olma 
dığı anlaşılmak olarak tanımlanıyor.

Demokratik Toplum Partisi Genel 
Başkanlığı'na yeni seçilen Nurettin Demirtaş, 
askerlik görevini yapmamak için "çürük" 
raporu almış.

Son zamanlarda Nurettin Demirtaş gibi 
niceleri bu yola başvurarak vatani görev
lerinden kaçıyorlar.

Bunun için büyük paralar ödüyorlar.
Devamı sayfa 5'de

[PHIUPS CD 14o|
GOODYEAR

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

Ocalan’ın 
avukatları 
lmralı”ya 
gidemedi

İmralı Adası'nda hüküm 
lü bulunan bölücübaşı 
ile görüşmek için geçi 
sin sağlandığı Gemlik 
İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı'na gelen 
3 avukatı ve kardeşi 
Mehmet Öcalan, deniz 
deki fırtına nedeniyle 
imralı’ya gidemedi. 
100 kişilik grup ellerin 
de Türk bayrakları ile 
avukatları protesto etti.
Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Umurbey’in hergün ekonomik kayıplara uğradığını belirterek, 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi Güler'e cevaplandırması için yazılı soru önergesi verdi.

“Umurbey gelilesi sulu tarım yapamıyor11
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey 
beldesinin sulu 
tarım yapamadığı 
için her gün 
ekonomik 
kayıplara uğradığı 
gerekçesiyle 
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı 
Dr. Hilmi Güler'e 
cevaplandırılmak 
üzere yazılı soru 
önergesi veren 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, "Bu 
nedenle bölgede 
tarım alanlanyla 
ilgili geri 
dönüşü olmayan 
olumsuzluklar 
yaşanıyor" dedi. 
Özellikle sofralık 
zeytin üretiminin 
yapıldığı bölgede, 
yapılan araştırmalar 
sulu tarımın 
getireceği 
faydaları açık 
bir şekilde ortaya

koymasına 
karşın bölge 
halkının bu 
yöndeki 
sorunlarına 
çözüm yolu bulma 
noktasında sorun
ların yaşandığına 
dikkat çeken 
Demirel, 
"Umurbey 
Beldesinde" 
Umurbey Sulama 
Projesi" nin 
1. etabı Belediye 
imkanlarıyla 
tamamlanmıştı. 
2005 yılı Ekim 
ayından beri DSİ 
Genel Müdürlüğü 
ile yapılan 
görüşmeler 
sonucunda 
Umurbey Sulaması 
2. etap uygulama 
projesi konusunda 
hiçbir ilerleme 
kaydedilemediği 
gibi, 2007 yılı 
yatırım programına 
alındığı söylen
mesine rağmen

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi 
Güler tarafından cevaplandırılmak üzere 6 

maddeden oluşan yazılı soru önergesi verdi.
hiçbir çalışma 
yapılmaması 
dikkat çekicidir. 
Umurbey Suiama 
Projesi'nin en 
kısa sürede

tamamlanması 
ve bölge halkının 
mağduriyetinin 
giderilmesi 
açısından konu 
önem arz etmekte

dir" görüşünde 
bulundu.
CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel'in 
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı 
Dr. Hilmi Güler'e 
yazılı olarak 
cevaplandırması 
için verdiği 
önerge şu sorular 
bulunuyor: 
"1- Umurbey 
beldesinde 
"Umurbey Sulama 
Projesi" hangi 
aşamadadır?
2- Bu proje için 
şimdiye kadar 
Bakanlığınız ve 
Belediye kay
naklarından ne 
kadar harcama 
yapılmıştır?
3- Belediye ile 
imzalanan 
protokole göre, 
belediyenin 
yaptığı katkılara 
destek olarak 
bakanlığınızın 

bu konuyu 
çözmek adına 
planlamış olduğu 
çalışmalar nelerdir? 
4- Umurbey 
Sulama Projesi 
için 2007 yılında 
ne kadar 
kaynak ayrılmıştır? 

Bu kaynağın 
kullanılmama 
sebepleri nelerdir?
5- Umurbey 
Sulama Projesi 
için 2008 yatırım 
programında 
ne kadar kaynak 
ayrılması 
planlanmaktadır? 
6- Umurbey 

Sulama Projesi 
ne zaman tamam
lanıp, bölge 
halkının 
mağduriyetini 
gidermek için 
kullanıma 
açılacaktır? 
Bu konuyla 
ilgili acilen 
neler yapılması 
planlanmaktadır?"

SATILIK ■ KİRALIK ilil DAİRELER VB 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.

om Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, 

v Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 
'r Salon ve odalar laminant parke, 
v Islak zeminler seramik

Bursa’da Toplum Peşteki 
Polis Projesi devam ediyo
Polis ile halk arasın
da ilişkiyi güçlendi 
ren, toplumda ortaya 
çıkan problemlerin 
altında yatan neden
leri bulmaya çalışa 
rak suçla etkin bir 
mücadele sağlamak 
amacıyla geliştirilen 
Toplum Destekli 
Polis projesi kap
samında mahallelerin 
sorunları tek tek gün
deme getiriliyor. 
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü Toplum Des 
tekli Polis Büro Amir 
liği ekiplerinin mahal 
le toplantılarında il 
ginç kararlar alınıyor. 
Bursa’nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
faaliyet gösteren 
Toplum Destekli 
Polis Büro Amirliği 
ekipleri son bilgilen 
dirme toplantısını 
Balat Mahallesi'nde 
yaptı. Nilüfer Beledi 
yesi temsilcisi ve 
Mahalle Muhtarı Ek 
rem Eren'in de katıl 
dığı toplantıda bir 
dizi karar alındı.
Bazı cadde ve sokan
larda yeterli aydınlat
manın ve mahalleden

şehir merkezine 
belediye otobüsü 1 
seferlerinin olmadığı
na dikkat çekilen 
toplantıda 
şu hususlara dikkat 
çekildi: "Araçlar bazı 
caddelerde çok sü 1 
ratli bir şekilde seyir^ 
ediyor. Balat piknik : 
alanın ağaçlandırıl- J 
ması ve rehabilite 1 
edilmesi. Mahalle 
toplantılarının 6 ayda 
bir tekrarlanması ve 
şikâyetlerin dinlen- ‘T 
mesi. Derenin ıslah 1 
edilmesi ve arıtma t 
sının yapılması.
Mahalle de hayvan i 
bakılmaması. Bağ j 
sokak üzerindeki 
sokak lambaların 
yanmadığı ve çevre J 
nin karanlık kaldığı. | 
Mahalle sağlık 
ocağının tekrar 
faaliyete geçmesi." 1 
Yetkililer belirtilen v 
sorunların ilgili 
kurumlarca ele 
alınacağını bildirdi. | 
Polislerin bilgilen j 
dirme toplantılarının ■ 
önümüzdeki gün
lerde de süreceği I 
bildirildi.

http://www.baytasinsaat.com
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I Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Genç, Başsavcı ve Üniversite Derneği’ni ziyaret etti

“Sorunlan birlikte çözeceğiz” Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM
—________ LZ_________________

Uludağ Üniversitesi Gemlik. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Genç, gelecek yıl Gemlik Yerleşkesi’nde öğrenime 
başlayacak öğrencilerin sorunlarını Üniversite Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği ile birlikte çözmek istediklerini söyledi
Bu yıl öğrenime 
açılan Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Genç, dün 
ilçemizde bir dizi 
nezaket ziyaret
lerinde bulundu. 
Prof. Dr. Genç, 
saat 10.30’da ilçe 
mize yeni atanan 
Cumhuriyet Başsav 
cısı İbrahim Hakan 
Tosun’u makamında 
ziyaret ederek, 
yeni görevinde 
başarılar diledi. 
Başsavcı Tosun ile 
bir süre başbaşa 
görüşen Prof. Dr. 
Genç, daha sonra 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma 
Demeği’nin Gürle 
İş Merkezi’ndeki 
bürosuna giderek, 
dernek yöneticileri 
ve üyeleri ile 
biraraya geldi.
YURT SORUNU 
ELE ALINDI 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
Başkanı Hakkı Çakır, 
çalışmalar hakkında 
Dekan Genç’e 
bilgi verirken, 
dernek üye sayışının 
giderek arttığını, 
Gemliklilerin derne 
ğe ilgi göstermeye 
devam ettiğini 
söyledi. Çakır, 
Rektör Mustafa 
Yurtkuran’ın dernek 
terinin onur üyesi 
olduğunu, Yerleşke 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Koruk
çu ile Gemlikli 
5 profesörün de 
derneklerinin üyesi 
olduğunu belirterek, 
“Sizi de üye olarak 
aramızda görmek 
istiyoruz” dedi.
Hakkı Çakır, 
derneklerinin 
hiçbir siyasi parti 
ile bağı olmadığını 
belirterek, her 
görüşten ve her 
kesimden insanların 
üye olarak Gemlik’te 
kurulan Üniversite 
ve burada öğrenim 
gören öğrencilerin 
sorunları ile ilgilen

mek ve çözüm bul
mak amacıyla kurul
duğunu söyledi. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
ile yapılan görüşme 
lerde derneğimizin 
üniversite içinde bir 
kız öğrenci yurdu 
kurulması konusun
da destek olunması 
isteği üzerine, 6 ay 
önce Gemlikli bir 
hemşerimizin çocuk
larına vasiyeti üze
rine böyle bir yurdu 
yapmaya talip 
olduklarını anlatan 
Hakkı Çakır, 
“Üzülerek söylemek 
isterim ki attığımız 
adım üzerinden 6 ay 
geçmesine rağmen 
hala olumlu bir 
sonuç alamadık. 
Bu konuda bize 
yardımcı olursanız 
sevinirim” dedi. 
ARTIK BEN DE 
GEMLİKLİYİM 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet 
Genç, bundan 
sonra Gemlikliler 
ile birlikte olacakları 
söyleyerek, 
Gemliklilerin yüksek 
okul ve fakültelere 
sahip çıkmasından 
büyük mutluluk 
duyduğunu belirte
rek, şunları söyledi: 
“Gemlik’e Üniver
sitenin yüksek okul 
ve fakülteleri diğer 
ilçelere göre geç 
geldi. Ancak, şimdi 
hızla ilerleyen ve 
bölgenin en güzel 
yüksek okul ve 
fakültesinin yapıldığı 
bir yerleşkeye

sahibiz. Üniver
sitemiz ile derneği 
niz arasında başla
yan iletişim devam 
ediyor. Halk ile 
üniversite arasında
ki çekinceyi kaldıra
cak olan sîzlersiniz. 
Bunun için dernek 
çok önemlidir. ” 
Prof. Dr. Genç, 
Hukuk Fakültesinin 
bu yıl birinci sınıfa 
öğrenci aldığını, 
bunların Bursa 
Kampüsü’nde 
yabancı dil eğitimi 
gördüğünü hatır
latarak, bu öğrenci
lerin kendilerine 
ciddi sorular 
yönelttiğini söyledi. 
Bunların giderilmesi 
gerektiğini söyleyen 
Genç, öncelikle bir 
kız yurduna ihtiyaç 
duyduklarını, 
derneğin de böyle 
bir girişiminden 
ise mutlu olduğunu 
söyledi.
Hukuk Fakültesi’nin 
Sosyal Bilimler 
alanında diğerlerine 
göre, öğrenimin ağır 
olduğunu söyleyen 
Genç, “Sorunları 
hep birlikte 
çözüceğiz” dedi. 
Daha sonra söz 
alan Gemlik’e yurt 
yaptırmak isteyen 
İbrahim Bedizci 
gelişmeler hakkında 
Prof. Dr. Genç’i 
bilgilendirdi.
Bedizci, 6 ay 
önce Yerleşke’ye 
giderek düşünceleri
ni anlattığını, 
annesinin Gemlik’e 
kadınlara yönelik 
bir hayır yapmasını 
vasiyeti üzerine 
yola çıktıklarını,

ancak bugüne 
kadar mesafe kat 
edemediklerini 
belirterek, 
şunları söyledi: 
“Geçtiğimiz gün
lerde bu konuyu 
İstanbul Çağdaş 
Yaşamı Destekleme 
Derneği’ne başvur
dum. Dernek 
Başkanı Prof. Dr. 
Türkan Saylan ve 
ilgililer konu ile 
yakından ilgilendiler. 
Kız Öğrenci 
Yurdu’nu Gemlik’te 
Yerleşke içinde 
açmak istediğimi ve 
oradaki dernekle 
bu hizmeti 
yapacağımı 
söylediğinde hiç 
önemli olmadığını 
bildirdiler. Bir 
hafta içinde 86 
öğrenciyi barındıra
cak bir yurdun 
projelerini hazırla
yarak dosya halinde 
bana sundular.
Bu öğrenci yurdunu 
sıfırdan yapmaya 
talibim. Taslak 
projeyi Gemlik 
Yerleşke Müdürüne 
vererek Üniver
sitenin incelemesine 
sundum. Sizden 
isteğim bu projenin 
sonucunun acilen 
alınmasında 
yardımcı olmanızdır" 
İbrahim Bedizci'nin 
isteğini hemen 
yerine getirerek, 
kendilerine bilgi 
verileceğini 
söyleyen Genç, 
konunun mutlaka 
Üniversite Yapı 
İşleri Daire 
Başkanlığı tarafın
dan ele alınmış ola
bileceğini bildirdi.

Zevk sahibi olmak....
Bunların her şeyleri var. Paraları var, me 

rakları var, iktidardalar, moda magazin bilgi
leri benimkine beş basar, dünyaca ünlü 
modacıların butiklerini aşındırıyor, hatta 
bazen yağmalıyorlar...

Ama zarafet sahibi değiller, zevk sahibi de 
olamıyorlar!

Zarafet, bir görgü birikimidir ve bunlar 
açısından maalesef, Türkiye açısından ne 
yazık ki, dünden bugüne servet sahibi olmak 
gibi zerafet sahibi olunamaz.

Zarafet, sonradan görülemeyen, son
radan olunamayan, kalıtsal bir özelliktir.

Soyluluk gibidir: Zarif olunmaz, zarif 
doğulur.

Parayla, pulla, yoksulluk ve yoksunlukla 
ilgisi yoktur. Zarafet, bir vücut dilidir, duruş
tur, taşıyıştır.

Zarif insana çuval giydirin, şık olmasa 
bile yine "klas" tır.

Daha anlaşılır olmak gerekirse, zarafetin 
estetik ölçüleri vardır, her insan zarif olamaz. 
Soyaçekime bağlıdır,

Herkes zarif doğamaz.
Dolayısıyla kimse, zarif değil diye ayı- 

planamaz.
Bunların da ataları belli, ana babaları, 

oturup kalkmaları, sofra sofa adabı, sanattan 
ne anladıkları, bırakın, düpedüz estetikten 
ne belledikleri belli, ayıplayacak da değiliz, 
suçlayacak da.

Ayakkabıların)' çıkarıp kurduğu bağdaştan 
koltuğa tırmanan adam, elbette koltukta da 
hiç olmazsa bir ayakkabısını fora edip tek 
ayağını altına kıvırır!

Yüzyıllardır tezgâhında, elinde oklava 
hamur açan kadınların kız torunları, elbette, 
ne yaparsa yapsın kalçalarının genişliğinden 
yakınacak, bazılarının da bacakları tıpkı fut
bolcular gibi çarpık olacaktır.

"Evrim" dediğimiz zaten böyle bir şey, 
kimse değiştiremeyeceği genişlikler, kalın
lıklar ve basıklıklardan sorumlu tutulamaz.

Yani kadın erkek, hiç birinden doğal 
zarafet beklemiyoruz zaten.

Ama bu kadar mı kaba, rüküş olmak 
zorundalar mı?

Hiçbirinin fiziği değil, giysilerin kalitesi, 
markası da değil rüküşlük kaynağı.

Altı üste, üstü başa, başı da yaşa 
yakıştırmak notasında Yani zevk sahibi 
olmak noktasında.

Oysa zevk, zarafet gibi değildir, bakarak 
öğrenemeyenler, sorarak öğrenebilir.

Biri bunlara söylemeli artık:
Türkiye'de yılbaşı hediyeleri bile onlardan 

daha şık paketleniyor.

ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

B
06 09 2007 tarihli ve EX48299 nolu 

Yazaki Otomotiv Yan San. A.Ş. Kuzuluk 
firmasına ait Gümrük Çıkış 
Beyannamesi kaybolmuştur 

Hükümsüzdür 
SELEN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

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


15 Kasım 2007 Perşembe Gemlik Körfez|ö| Sayfa 4

organik gübre üretilecek

TT

Özürlü çocuklara 
grip aşısı yapıldı

Türkiye'de ilk kez yeni bir projeyi hayata geçireceklerini 
söyleyen Bursa Tarım İl Müdürü Hüseyin Yılmazer, “Bur 
sa'da yıllık 110 bin ton sanayi gübresine eşdeğer organik 
pastörize edilmiş gübre elde etmek mümkün" dedi.
Bursa Tarım İl 
Müdürlüğü, Yumurta 
Üreticileri Birliği'yle 
ortak gerçekleştire* 
ceği proje ile 
Türkiye'de ilk kez 
hayvan dışkısından 
enerji kullanmadan 
'organik pastörize 
edilmiş gübre' 
üretecek.
Bursa Tarım İl 
Müdürü Hüseyin 
Yıldızer, İl 
Koordinasyon 
Kurulu toplantısında 
yaptığı konuşmada 
hayvan dışkısından 
organik gübre 
üretimi ile Türkiye'de 
ilk kez yeni bir pro
jeyi hayata geçire
ceklerini söyledi. 
Projenin fizibilite 
çalışmalarının 
tamamlandığını açık- '* 
layan Yıldızer, "İlk 
etapta 300 ton 
yumurta tavuğunun 
dışkısının işleneceği 
tesis kurulacak.
Yaklaşık 2 milyon 
YTL'yi bulacak 
maliyetiyle bu tesis 
örnek teşkil edecek. 
Yaptığımız hesapla
malara göre Bursa 
genelindeki kanatlı, 
büyük ve küçükbaş 
hayvan dışkısının 
tamamını işleyerek, 
il genelinde kul
lanılan yıllık kimyasal 
gübre miktarına 
eş değer organik 
gübre üretmek 
mümkün" dedi.
Kurmayı planladıkları 
tesisin çevre 
temizliği ve işletme

TEMA £ “SUYUNU BOŞA
HARCAMA”

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

maliyeti açısında 
avantaj sağladığını 
açıklayan Yıldızer, 
"Bu proje başta 
Hollanda olamak 
üzere, Almanya, 
İtalya ve Japonya 
gibi ülkelerde son • 
derece verimli şe 
kilde uygulanmakta. 
diz çafcşmatarımızı 
tamamladık. 
300 ton hayvan 
dışkısını işleye
ceğimiz bu proje 
için 2 milyon YTL 
kaynağa ihtiyacımız 
var. Bakanlığımızın 
ilgili birimlerinin 
kullandırdığı krediler
den faydalanmak 
istiyoruz. Bursa'da 
yıllık 110 bin ton 
sanayi gübresine 
eşdeğer organik 
pastörize edilmiş 
gübre elde etmek 
mümkün" 
şeklinde konuştu. 
Bursa’da yılda 
42 milyon YTL'lik 
kimyasal gübre 

kullanıldığına 
dikkati çeken 
Yıldızer, kurulacak 
tesis sayesinde 
yeni tesis 
sayesinde bu 
rakama eşdeğer 
organik gübrenin 
işleneceğini kay
detti. Kurulması 
planlanan tesisin 
işleyişi hakkında 
da bilgi veren 
Yıldızer, "Hava ile 
teması kesilen 
hayvan dışkıları, 
dışarıdan verilen 
basınçlı hava ile 

karıştırılıyor. 
Meydana gelen 
fermantasyon 
sırasında ortaya 
çıkan amonyak 
gazı kurulan 
sistem sayesinde 
borular aracılığı ile 
dışarıdaki sülfirik 
asik tankının içinden 
geçirilerek amonyum 
sülfat elde ediliyor. 
Bu gaz yeniden 
içerideki hayvan 
gübresine ilave 
ediliyor. 300 tonluk 
bir depoda 
ıslak olarak 
biriktirilen hayvan 
dışkısı 5 günlük 
işlemin ardından 
kurutularak 
paketlenebilir 
gübre haline 
getiriliyor. Sıfır 
enerji ile elde edilen 
bu gübre hiçbir 
kimyasal içermediği 
gibi kimyasal 
gübreye eşdeğer 
verimlilik sağlıyor" 
diye konuştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
tarafından Ata 
Mahallesi’nde 
bulunan okulda 
Özürlü çocuklara 
grip aşısı yaptırıldı. 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri'nin 
girişimleriyle 
hayırsever bir 
firma tarafından 
temin edilen 
70 adet grip aşısı 
firmanın sağlık 
ekibi ile Sağlık 
Ocağı hemşiresi 
tarafından 
çocuklar aşılandılar. 
Zaman zaman 
zor anlar yaşayan 
sağlık ekipleri 
sonunda tüm 
çocukları aşılayarak 
kış aylarında 
grip salgınına 
yakalanmalarını 
önlemiş oldular. 
Öte yandan yine 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği'nin 
girişimiyle 15 
çocuğun Bademli 

«yolundaki TED
Koleji havuzunda 
yüzme ve su altı

"urizmde değişim zamanı uyarısı
Merkezi Almanya'da 
bulunan Türkiye 
Araştırmalar Merkezi 
(TAM) Vakfı, 2007 
yılında rekor turist 
sayılarına karşın, 
düşen turizm gelirine 
dikkat çekerek b nun 
değişim zorunluluğu
na ilişkin bir sinyal 
olarak algılanması 
gerektiğini bildirdi. 
TAM'dan yapılan 
açıklamada, 2007 
yılının ilk dokuz ayın

eğitimi alacakları 
Öğrenildi.
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri yaptığı 
açıklamada; x 
Uludağ Üniversitesi 
Su Altı Sporları 
topluluğunun 

gözetiminde 
haftada bir gün 
Cumartesi günleri 
4 saat olmak üzere 
15 özürlü çocuğun 
8 hafta süreyle su 
eğitimi alacaklarını 
söyledi.

da 21.5 milyon turisti 
ağırlayarak rekorlar 
yılı 2005'in tamamın
daki turist sayısının 
üzerine çıkan Türki 
yenin turizm gelirin 
de yaşanan büyük 
düşüşün, sektörün 
geleceği konusunda 
kaygılar yarattığı 
belirtildi. 2005 yılında 
21,2 milyon turistten 
18,2 milyon dolar 
gelir elde eden 
Türkiye'nin, 2007

yılının ilk üç çeyreğin 1 
de ağırladığı 21,5 
milyar turistten sağ 
ladığı gelirin yalnızca 1 
14,6 milyar dolar ol H 
duğuna dikkat çekil- I 
di. Dünya turizm 
liginde birinci sırada j 
yer alan ABD, Dünya I 
Turizm Örgütü'nün 
2005 sayılarında 
göre yılda 49,4 mily- I 
on turistten 81,7 mil- 1 
yar dolar gelir elde 
ediyor.

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ 2 YIL SİGORTA 

DENEYİMİ OLAN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GÜNEŞ SİGORTA 

ÇIPA LTD, ŞTİ.
TEL : 514 28 28
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ÇURUK
Son zamanlarda askerlik 

görevini yapmamak için çürük 
raporu alanların foyaları bir bir 
meydana çıkıyor.

Para karşılığı çürük raporu 
veren askerin içinde çöreklen
miş şebekeler deşifre ediliyor.

Genel Kurmay Başkanlığı, yal
nız Ankara GATA’dan çürük rapo 
ru alan 185 kişi saptamış.

Bunları alanları ve verenleri bir 
bir sorgulayıp, adalete teslim 
ediyorlar.

Soruşturma tüm “Çürükleri 
kapsayacakmış...

Adlarının önlerinde Dr. rumuzu 
bulunan kansızlar, vatan- görevi 
yapmak istemeyen diğer kansız 
lardan büyük paralar alarak 
“çürük” raporu düzenleyip as 
kere gitmelerini önlüyorlar.

Bunlar her yerde varlar.
Çevrenize bakın.
Askerlik çağı geldiği halde, 

hiçbir kusuru bulunmadığı halde, 
dskerlik görevini yapmayanlar, 
şiyle gücüyle uğraşıp duranlar, 

altlarında arabaları ile ortalıkta 
firik atanlar, geceleri barlarda 
dolaşanlar, ana baba parası yiyen 
ler bunlar..

Yaşıtları vatan toprağını koru
mak için canlarını verirken 
onlann kanlanna basarak keyif 
çatanlar bunlar..

Çevrinize iyi bakın bunları 
görecesiniz.

Bunları gördüğünüzde sorun 
sorgulayın ve yüzlerine tükürün..

Onlar, bizlerin rahat yaşa
maları için karda kışta, dağda 
bayırda, en zor koşullarda, nöbet 
te, cephede, kışlada görevde 
olanlar...

Ya diğerleri!
Canlarını sevenler, akçalı işler 

peşinde koşanlar, domuz gibi 
sağlam oldukları halde, kendileri
ni çürük çıkaranlar...

Aslında bunların bedenleri 
değil, beyinleri çürümüştür. Be 
yinleri çürümemiş olsalar, vatan
larına karşı hainlik içinde olmaz 
lar.

Bedenleri gerçekten sağlıksız 
olanlara sözümüz yok.

Onların bedenleri rahatsız olsa 
da, beyinleri sağlamdır.

18 ay silah altında bulun
madıklarında dünyalıklarını doğ 
rutmanın planlarını' yapanlar

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmail.com

yakalandıklarında yasalar ve top 
lumca gereken cezayı çekecekler 
dir.

Buna kuşku duyulmasın.
Ama, o aciz yaratıkların, 

bugün cephede vatanı için ölen
leri gördükçe vicdanları hiç sızla 
mıyor mu?

Belki de içlerinden, iyi ki git
memişim, gitseydim benimde akı
betim bu olacaktı diyorlardır?

Vatan sevgisi, şaadet duygusu 
körlenmişler bunların..

Milyonlarca insanın şehitleri 
için sokaklara döküldüğü, ana 
ların genç gelinlerin ağladığı 
bugünlerde, gazetelerde “Çürük" 
çülerin ortaya çıkması, o milyon
ları yaralıyor.

Kin ve nefret duygularını pe 
kiştiriyor toplumda.

Anadolunun yiğit delikanlısı 
böyle bir şeye tenezzül etmiyor.

O biliyor ki askerlik görevi kut
saldır.

Askere gittiğinde olgunlaşa

caktır.
Erkekliği asıl o zaman tada

caktır.
Evlendiğinde çocukları oldu 

ğunda, onlara anlatacakları bir 
çok askerlik anıları olacaktır.

Ya onların neyi olacak.
Çocuklarına nasıl çürük rapo 

ru aldığını, nasıl askere gitme 
diğini mi anlatacak?

Bu tür olaylar bugünlerde top 
lumu derinden yaralıyor.

Çürük raporu alarak askerlik 
görevinden kaçanların kimler 
olduğuna dikkat etmek gerekir.

Bazıları siyasilerin çocuk
larıdır bunların, bazıları zengin 
işadamlarının veya onların eş 
dostlarının çocuklarıdır.

Kim olurlarsa olsunlar, bu 
“Çürük”çüler toplumun yüz kara 
larıdır.

Yüzlerindeki maske çıkarıl
malıdır.

Milli Savunma Bakanlığı bu izi 
sürmeye devam edecektir.

Bunlar toplumda teşhir edilsin 
ki kimin kim olduğu daha iyi 
anlaşılsın.

Bunlara o raporları veren 
askerin içindeki pislikler de 
ortaya çıkarılmalı ve temizlen- 
melidir.

Temizlik imandandır.

rOZGURI
KURU TEMİZLEME

mıoiRU temizlemenin GEMiımı adresi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP İlçe Başkanlığı 
Özürlüler Koordinas 
yon Merkezi toplan
tısına katılan Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Tamer Sivri, 
AKP'nin özürlü 
çocuklara büyük 
önem verdiğini 
belirtti.
AKP binasında 
gerçekleşen özür
lülerle ilgili toplan
tıya AKP İlçe Başkan 
Yardımcısı Hulusi 
Gandar, özürlü 
Komisyonu Başkanı 
Yaşar Aksu ile yöne
tim kurulu üyeleri ve 
Tamer Sivri katıldı.
Bursa Zihinsel Engel 
li Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, özür
lüler Yasası'nın 
devlet bütçesine 
büyük yük 

getirdiğine dikkat 
çekerek, "Bir özürlü 
çocuğun devlete 
maliyeti 1.200 
YTL'dir. Bu yasayı 
çıkaran Başbakanı 
mız Recep Tayip 
Erdoğan'a tüm 
özürlüler ve aileleri 
adına teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Sivri, yasa gereği 
ağır özürlü ile özürlü 
kişilerin sınıflandırıl
ması konusunda da 
bilgiler verirken, 
bir çok özürlünün 
sıkıntılarının ve 
sorunlarının bulun
duğunu söyledi. 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
eski Kaymakamlık 
Lojmanının Rehberlik 
Araştırma Merkezi 
olarak tahsis edilme
sine rağmen ödenek 
yokluğundan 
açılamadığını 
bildirdi.

Merkezin açılması 
durumunda başta 
Gemlik olmak üzere 
Orhangazi ve İznik'te 
bulunan özürlülerin 
de belirlenmesinde 
büyük fayda 
sağlayacağını 
belirterek, "Sosyal 
Hizmetler için atana 
cak kişilerin çalış
masıyla özürlülerin 
sorunları daha çabuk 
çözülecek" dedi. 
Toplantıda, ayrıca 
evde bakım ücretinin 
görüşülmesi, 
hafif özürlü olup 
2022 sayılı yasadan 
yararlanan 
vatandaşların 
takibinin yapılması, 
Muhtarlarla işbirliği 
yapılarak evlerde 
ulaşılamayan özürlü
lerin takibi, ağır ve 
yatalak özürlülere 
hasta bezi yardımı 
gibi sorunlar 
görüşüldü.

$3*

ilk ve tek son sistem 
maktalarla 

kum temizleme, 

çunajirve

Merkez: Yeni Pazar Cad. Şaypa’nın 60 mt ilerisi 
TEL: 0.224 513 40 95 - GSM. 0.555 350 52 41 - GEMLİK 
M Şube: Minibüs Garajı Arkası İmren Izgara Karşısı m 

Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK

mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Türk uçakları boşaltılmış 
köyleri vurdu

F-16 faciadan döndü
Türkiye'nin Kuzey 
Irak'ta gerçek- 
leşleştirdiği 
"nokta" operasyonu, 
dünyada yankılandı. 
The Independent 
gazetesi, 
"Türkiye içerisinde 
çatışmalarda 
Kürt gerillalar, 
4 Türk askeri 
öldürürken, Türk 
helikopterleri ve 
savaş uçakları da 
Kuzey Irak'taki 
boşaltılmış köylere 
hücum ediyordu" 
diye yazdı.
İngiliz gazetesi, 
"Türkiye'nin tekrar 
160 binlik güçlü 
ordusuyla Kuzey 
Irak dağlarında 
barınan PKK üyele 
rine yönelik olarak 
operasyon yapma 
tehditinde bulun
duğunu" belirtirken 
Türk helikopterleri 
ve savaş uçaklarının 
Kuzey Irak'taki 
boşaltılmış köylere 
saldırdıklarını yazdı. 
Bölgedeki bazı 
tanıkların anlattıkları-, 
na da yer veren 
gazeteye konuşan

Irak Ordusu'ndan 
Albay Hüseyin 
Tamir, hava 
saldırılarının, şafak 
öncesi meydana 
geldiğini ve 
kayıp yaşanmadığını 
söyledi. 
Türk ordusu için 
“Geniş dağlarda 
küçük gruplar 
halinde barınan 
PKK gerillalarını 
bulmalarının 
imkansız" olduğunun 
yazıldığı haberde, 
PKK'nın 2 bin 
750'ü Türkiye'de, 
2 bin 500'ü Irak 
Kürdistan'ında

1 bin 500'ü de İran'da 
olmak savaşçılarının 
bulunduğu" 
kaydedildi. 
PKK'hların büyük 
bölümünün plastik 
bezden oluşan ve 
yanlarında taşıdıkları 
seyyar kamplarda 
yaşadığının 
belirtildiği 
haberde “Ayrıca 
dağlarda asfalt 
döşeli olmadığı için 
PKK, traktör ve nehir 
yataklarına ulaşmak 
için dört tekerlekli 
vasıtalar kullanıyor” 
ifadesi kullanılıyor.

Türk Telekom'un 
fiberoptik kablolarına 
sabotaj faciadan 
döndürdü. PKK'ya 
yönelik operasyon
lara katılan F-16'lar, 
iletişim sağlana
mayınca facianın 
eşiğinden döndü, 
yön değiştirdi. 
Diyarbakır'da Türk 
Telekom'un fiberop
tik kablolarına yöne
lik sabotaj girişi
minde bulundukları 
iddiasıyla gözaltına 
alınanların sorgu
larında ilginç ayrın
tılar ortaya çıktı. 
Buna göre, terör 
örgütü PKK'ya yöne
lik operasyona giden 
F-16 savaş uçakları 
sabotaj sebebiyle 
iletişim kurulamayın
ca Diyarbakır'a iniş 
yapamadı. Uçaklar 
Adana ve Malatya'ya 
inmek zorunda kaldı. 
Diyarbakır Cumhuri 
yet Savcılığı'nın tali
matıyla üç haftadır 
devam eden polis 
takibi sonucu 
fiberoptik kablolara 
yönelik sabotaj girişi
minde bulundukları 
iddiasıyla 17 kişi 
gözaltına alınmıştı.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Zanlılar arasında 
Batman'dan 
Diyarbakır'a eylem 
için gelen 3 sendika 
üyesi de var. 
Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekiplerinin 'Testere' 
kod adlı operasy
onuyla yakalanan 
zanlıların sorgularına 
göre, sabotaj çetesi 
İkinci Hava Taktik 
Kuvvet 
Komutanlığı'nın 
iletişim hatlarını da 
hedef almış. Varılan 
anlaşmaya göre 
ABD'nin vereceği 
anlık istihbarat bilgi
leri, Diyarbakır'daki 
7. Kolordu 
Komutanhğı'na 
aktarılacak ve 
bölgedeki birliklerin 
koordinasyonunu 
sağlayan komuta 
merkezi de, nokta 
operasyonu için 
sınırdaki timlere 
hedefi bildirecekti. 
F-16'LAR İNEMEDİ 
Böyle bir dönemde, 
Haber-İş Sendikası 
yöneticilerinin de 
bulunduğu çete 

üyelerinin, Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
komuta kontrol 
iletişim hizmetlerini 
sağlayan TAFİKS 
adında özel bir 
şebekenin hatlarını 
kestiği belirlendi. 
İletişim hatlarının 
kopmasından dolayı 
bölgede terör örgütü 
PKK'ya yönelik 
operasyonlara 
havadan destek 
veren F-16 savaş 
uçakları, Diyarbakır 
Askerî Havaalam'na 
iniş yapamadı. 
Bölgedeki askerler 
arasındaki iletişimde 
aksamalar yaşandı. 
Sorunun giderile- 
memesinden dolayı 
F-16 uçakları, Adana 
ve Malatya'ya zorun
lu iniş yaptı. Yaşanan 
sorundan dolayı 
Diyarbakır İkinci 
Taktik Hava Kuvvet 
Komutanı Korgeneral 
Rasim Arslan, 
Emniyet Müdürü Zeki 
Çatalkaya'yı ziyaret 
ederek durumu 
bildirdi. Diyarbakır 
Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu'nun devreye 
girmesiyle de iletişim 
hatları tamir edildi.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK Ol;
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DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
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Öcalan’ın avukatları İmralfya gidemedi
İm ra lı Adası'nda 
hükümlü bulunan 
bölücübaşı ile 
görüşmek için 
geçişin sağlandığı 
Gemlik İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığına 
gelen 3 avukatı 
ve kardeşi Mehmet 
Öcalan, ellerinde 
Türk bayraklarıyla 
toplanan 
100 kişilik grup 
tarafından protesto 
edildi. Geçtiğimiz 
hafta olaylar 
yaşanması nedeniyle 
biber gazlı çevik 
kuvvet ekibi

jandarma önünde 
geniş güvenlik 
önlemi alırken, 
denizdeki fırtına 
sebebiyle avukatlar 
ve kardeşi Imralı'ya 
gidemedi.
Alınan bilgiye göre, 
avukatları
İbrahim Bilmez, 
Mustafa Kaya ve 
Mehmet Kızılkaya ile 
kardeşi Mehmet 
Öcalan geçtiğimiz 
hafta linç girişimi 
sebebiyle bu hafta 
çok erken saatlerde 
Gemlik Jandarma 
Bölük Komutanhğı'na 
geldi. Dün sabah

06.00 sıralarında 
gizlice jandarmaya 
gelen avuktaları 
ve kardeşine, 
denizde fırtına olması 
sebebiyle gidemeye
cekleri bildirildi.
Avukatları ve kardeşi 
saat 09.30 sıralarında 
34 plakalı bir otomo
bille jandarmadan 
ayrıldı. Bu esnada 
şehitleri anmak ve 
bölücübaşı ile avukat 
(arını protesto için 
jandarma önüne 
gelen 100 kişilik 
grup, slogan attı.
Geçtiğimiz hafta 
yaşanan olaylar

yüzünden Bursa'dan 
takviye giden 100 
kişilik çevik kuvvet 
ekibi vatandaşları 
yolun karşısında 
bekletti. Ellerinde 
Türk Bayrakları 
ile, "Şehitler ölmez, 
vatan bölünmez",

İhnralı Apo'ya mezar 
olacak" sloganları 
atan öfkeli kalabalık, 
protestoya izin 
vermeyen 
polislere de, "Bizi 
birbirimize düşürü 
yorlar, istedikleri bu. 
Bırakın tepkimizi

gösterelim" dediler. 
Jandarmanın 
karşısındaki tepeye 
konulmak istenen, 
"Bir papaz öldü, 
Hristiyan oldular, bir 
Hrant öldü Ermeni 
oldular, 10 günde 
şehit verdik Türk 
oldular mı" yazılı 
pankart polis tarafın
dan engellendi. 
Protestocu vatan
daşlar, daha sonra 
pankartı bir apart
manın 2. katına 
astılar. Avukatlar ve 
kardeşi ise olaysız bir 
şekilde Bursa'ya 
doğru hareket etti.

Şırnak’ta 4 şehit için tören

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlldlr.)

Şırnak'ta güvenlik 
güçleriyle teröristler 
arasında çıkan çatış
mada şehit olan 
üsteğmen ve 3 er için 
tören düzenlendi. 
Gabar Dağı Küpeli 
bölgesinde güvenlik 
güçleriyle teröristler 
arasında çıkan çatış-

mada şehit olan Piya 
de Üsteğmen Gökhan 
Yavuz, Piyade Koman 
do Onbaşı Özkan Kı 
lıç, Piyade Er Erdem 
Yüce ve Piyade Er 
Gökhan Soylu için 
Şırnak 23. Jandarma 
Sınır Tümen 
Komutanlığı'nda

tören düzenlendi. 
Törene Şırnak 
Valisi Selahattin 
Aparı, 23. Jandarma 
Sınır Tümen 
Komutanı 
TümgeneraliTahir 
Bekiroğlu, İl Emniyet 
Müdürü Salih 
Gökalp, çok sayıda

asker ve vatandaş 
katıldı. Gözyaşlarının 
sel olduğu törenin 
ardından şehit 
cenazelerinin 
askeri helikopterle 
Diyarbakır'a, 
oradan da uçakla 
memleketlerine gön
derileceği bildirildi.

■IKİSHİH
! SATENGIYDIRIIMIŞSANDALYEVEMASALAR 

1.KALİTESERVİSHALZEMELERİ

J ÜCRETSİZULAŞIH
? MEŞRUBAT 

? »M

J prûfesyomptenoluşanorkestra
İ VİDEOÇEKİNLERİ

GEMÜK’TEEŞİBENZERİOLMAYAN8ÖOKİŞİLİKBALOSALONUve

«OOKİŞİLİKTERASSALO^

veHİZNETSlDUlİLE^INMl

ŞOK FİYAT! 
L 2.000.00 - YTL

^Ifct^reînsÜreri Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
^^^c.toirihTumSmJiJdTsii. TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0 532 546 45 75 - www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr
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10 YTLIik saat 
gasbına 5 yıl hapis

Bursa Polisi’nden Temizlik Operasyonu
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
llçesi'nde bıçak 
zoruyla bir kişinin 10 
YTL'lik kol saatini 
gasp ettiği, başka 
bir kişiden de para 
istediği iddiasıyla 
yargılanan sanık, 5 
yıl 2 ay 15 gün hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"nitelikli yağma ve 
yağmaya teşebbüs" 
suçlarından 30 yıla 
kadar hapsi talep 
edilen A.B. (19), 
dün son kez hakim 
karşısına çıktı. Bıçak 

zoruyla S.A.'nın 
kolundaki 10 YTL'lik 
saati gasp ettiği, 
O.O.'nun da parasını 
gasp etmeye teşeb
büs ettiği iddiasıyla 
yargılanan A.B., 
hakkındaki iddiaları 
yalanladı. Mahkeme, 
sanık A.B.'yi, mağ
dur S.A.'ya yönelik 
gasp suçundan 4 yıl 
2 ay, O.O.'ya yönelik 
gasbateşebbüs 
suçundan da 1 yıl 
15 gün olmak 
üzere toplam 
5 yıl 2 ay 15 gün 
hapis cezasına 
çarptırıldı.

Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü, son 1 ayda 
cinayetten gaspa, 
hırsızlıktan tecavüz 
ve adam kaldırmaya 
kadar pek çok suçtan 
toplam 93 yıl kesin
leşmiş hapis cezası 
bulunduğu için ara 
nan 40 şüpheliyi 
gözaltına aldı. 
Asayiş Şube Müdür 
lüğü İnfaz Bürosu 
ekipleri, şehirde 
çeşitli suçlara karış 
tıkları için mahkeme 
kararıyla aranan 
şüpheliler için 
operasyon başlattı. 
Haklarından toplam 
93 yıl hapis cezası 
bulunduğu için 
aranan 40 şüpheli 

tutuklanarak cezaevi 
ne gönderildi. Yapılan 
baskınlarda hırsızlık 
suçundan 1 yıl 4 ay 
kesinleşmiş hapis 
cezası bulunan N.Ö. 
(23) evlendiği gece 
düğün salonunda 
yakalandı. Şüpheliler 
den Y.Ö. (25) 3 ayrı 
hırsızlık ve 1 adet 
gasp suçundan 
arandığı, yine hırsı
zlık suçundan 3 yıl 6 
ay kesinleşmiş hapis 
cezası bulunduğu 
gerekçesiyle İstan
bul'da yakalandı. 
Ayrıca piyasa ya 400 
bin YTL'lik karşılıksız 
çek verdiği iddiasıyla 
da aranan K.B. (58) 
polisin baskınıyla 

gözaltına alındı. Bu 
arada Ankara Ayaş 
Cezaevi'nden 2005 
yılında firar eden 
ve hakkında kesin
leşmiş 6 yıl 18 ay 
hapsi bulunduğu için 
2 yıldır aranan H.B. 
(27) de İstanbul'da 
tutuklandı. Ayrıca 
Amasya'da birlikte 
çalıştığı küçük yaşta
ki kızı kaçırdığı, 
alıkoyup ırzına geçti 
ği ve gasp iddiasıyla 
2 yıldır gıyabi tutukla
ma kararıyla aranan 
İ.A (26) da tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
"Adam öldürmeye 
teşebbüs" suçundan 
gıyabi tutuklama ka 

ran bulunan Ş.Y. (28), 
"gasp ve adam kal 
dırma" suçundan 
gıyabi tutuklaması 
bulunan Y.U. (20) da 
polisin baskınlarıyla 
yakalandı. Ayrıca, 
Gülbahçe Mahallesi'n 
de 3 yıl önce eve gele 
cek hacizden kurtul
mak için boşandığı 
kocası Mehmet 
Cengiz'i bıçaklayarak 
öldürdüğü iddiasıyla 
5 yıl hapis cezasına 
çarptırılan S.D. (38) 
de polis tarafından 
gözaltına alındı.
Zanlıların 40'ı da 
sevk edildikleri 
adli makamlarca 
tutuk lanarak ceza
evine gönderildi.

Karşıdan karşıya 
geçmek isterken SSF 

çarpmasıyla 

canından oldu

bir kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, 152 Evler 
Mahallesi Ankara 
Caddesi'nde 
meydana gelen 
kazada, yolun 
karşısına geçmeye 

çalışan C.Hasan 
Salıoğlou'na (80) 
Enes Orhan B.'un 
(20)kullandığı 
16 GV 985 plakalı 
(20) kamyonet 
çarptı.
Kazada Sahoğlou 
olay yerinde 

hayatını 
kaybederken 
kamyonet 
sürücüsü Enes 
Orhan B, polis 
tarafıdan gözaltına 
alındı. Kazayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma sürüyor.

AĞUSTOS AYI FATURASI

A DİKKAT!!
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
EYLÜLAYI FATURASI

pgLSAT. BELL 
S»?aç No 
MartafcTfo 
Çırpan
Şen Endeks___
İUEndoU

Trafo Kaybı 
Tîtetira

TGtetim Tutan

AKTİF 
50091360 

NYS*

EHDÜKTİF T 
50091360

HYS

22517.000.
15657.000

15403.000
14659.000

,6Û6O.OQQ. 
0.12423

KAPASÎTİF
*90

... o.ot» 
0JE983

-.617.4.00C
0.05982

?T.369-3C-

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE i 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA
KAPASÎTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASÎTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.'
BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ 
TESİSLERDE KAPASÎTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REÂKTİF 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, 
İ soku VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR.

^...0226 81218 29 - 0226 812 23 66
g g İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA ,
■ ■ ■ ■ ■ w ■ 0226 81218 29 -0226 812 23 66i I >'111 www.umelsan.com.tr

info@umelsan.com.tr
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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 i
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m; SATILIK DAİRE [

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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

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

Madde ÖZALP
I Tel : 513 24 74 Fax. 514 10 21

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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“Dövizle borçlanmayın”
Merkez Bankası 
eski Başkanı Gazi 
Erçel, iç pazara 
yönelik üretim 
yapan iş adamla 

, rının döviz yerine, 
Türk Lirası üzerin 
den borçlanma 
(arının daha az 
riskli olacağını 
bildirdi.
Erçel, Antalya 
Sanayici ve 
İşadamları Derne 
ği’nin (ANSİAD) 
Kasım ayı olağan 
toplantısına katıla 
rak, "Türkiye Eko 
nomisine Genel 
Bakış ve 2008 Yılı 
Beklentileri" başlıklı 
bir konuşma yaptı. 
Konuşmasında, Türk 
parasının değer 
kazanmasının başlıca 
nedenini, tam dalgalı 
kur sistemine 
geçilmiş olmasına 
bağlayan Erçel, 
ekonomiyle ilgili iyi 
haberlerin dışarıda 
yankı uyardırdığını 
ve bunun da yabancı 
fonların Türkiye’ye 
akmasına ve Türk 
Lirası’nın değerlen- 

»meşine neden 
olduğunu bildirdi 

| Erçel, şunları kaydet- 
Lti: "Türkiye’nin cari 
işlemler açığı, 
2006’nın Eylül’ünden 
2007’nin Eylül’üne 
kadarlık 12 aylık 
sürede 34.4 milyar 
dolarmış. Dışardan 
gelen para 43.9 mil
yar dolar. 10 milyar 
dolar fazla para gel 
miş. Bu fazla para, 
kurun değerlenme
sine neden oluyor. 
Dünya üzerindeki 3 
trilyon dolarlık ulusal 
refah fonları var. 
Adamların aklına 
gelse, (Türkiye iyi bir

ülke, aynı zamanda 
da Müslüman bir 
ülke, biz bu ülkeyi 
çok sevdik, 50 milyar 
dolar yatıralım) de 
seler, perişan ola
cağız. Kurun nereye 
gideceğini tutamaya
cağız. Eğer siz bir 
işletmeyseniz, 
eğer sizin döviz 
kazancınız yoksa, 
döviz borçlanmanız 
büyük bir risktir. 
Eğer siz Türkiye’de 
yaşıyorsanız ve 
tamamen iç pazarla 
ilgiliyseniz, o zaman 
Türk Lirası alacak
sınız. Türk Lirası 
üzerinden işlem 
yapacaksınız. 
Hem doların, hem de 
avronun nereye 
gfdeceğf belli değil. 
Bilemiyorsunuz ki 
nerede ne olacağını. 
Acaba Irak’ı vuracak 
mıyız? Irak’ı vurdu 
ğumuz da başımıza 
ne gelecek? 
Alınan haberler, 
Bush güya (Girin, 
biz görmezden geli
riz) demiş. Ya orada 
başımıza bir bela 
gelirse, doları 
tutmamız zor. O. 
kadar karışık bir 
bölgedesiniz ki, nere
den ne çıkacağını 
bilemiyorsunuz."

Gemlik Lisesi’nden aldığım 
diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
GÜLER TURAN (SİLİ)

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

8 YAŞ

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛOTEnİZKESİM HİZMETİMİZ»

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: İH 1143 Cep Tel: 05J2 779 91 94

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU 

0 538 588 37 14

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel: 513 96 83 GEMLİK

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
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îursa’nın tarihi çarşıları kente kazandırılıyor ELEMAN ARANIYOR

Sosyal ve ekonomik 
açıdan Bursa'nın 
kalbi olmasına karşın 
yıllardır bakımsızlık 
çeken Hanlar Bölge 
si, Osmangazi 
Belediyesi'nin çaba 
larıyla kentin prestij 
mekanları haline 
geliyor.
Uzun Çarşı'ya mod
ern bir görünüm ka 
zandıran Osmangazi 
Belediyesi, kentin en 
eski çarşılarından biri 
olan Okçular Çarşısı’- 
na da el attı.
Okçular Çarşısı üst 
örtü ve cephe düzen
leme projesi bölgeyi 
modern bir alışveriş 
mekânına dönüştüre
cek. Ahşap ağırlıklı 
proje tarihi dokuyla 
bütünleşecek şekilde 
tasarlandı. Mayıs 
2008'de tamamlana 
cak proje Osmangazi 
Belediyesi'ne yak
laşık 3.5 trilyon liraya

Şahin; ‘2008’dehedef dönüşüm projeleri’
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 2008 
yılında daha çok 
dönüşüm projelerine 
ağırlık vermeyi 
hedeflediklerini 
söyledi.
Başkan Şahin, 
AKP’nin Kestel yöne
tim kurulu üyeleri ile 
ilçede bir araya 
geldiği toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
3,5 yılda Bursa’nın 
kabuğunu kıran pro
jelere imza attıklarını 
belirtti. 2008 yılında 
dönüşüm projelerine 
öncelik verecek-

mal olacak.
Projeyi değerlendiren 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, tarihi 
Kayan Çarşısı'ndan 
Bakırcılar çarşısına 
kadar uzanan tüm 
bölgeyi yaya aksı 
haline getireceklerini 
ve bu hattı cazibe 
merkezine dönüştüre 
çeklerini söyledi. 
Hanlar Bölgesi'ne el 
atan Osmangazi 
Belediyesi, ilk iş 
olarak tarihi Uzun 
Çarşı'yı düzenledi. 
Bunun üzerine 
bölgedeki diğer 
çarşıların esnafları da 
çarşılarında benzer 
çalışmanın yapılması 
için Osmangazi 
Belediyesi'ne 
başvurdu.
Uzun Çarşı'nın 
devamındaki Okçular 
Çarşısı da, bu kap
samda Osmangazi 

lerinin altını çizen 
Başkan Şahın, İlk 
olarak Emirsultan 
Dönüşüm Projesi 
ile kentin en önemli 
tarihi ve turistik 
mekanlarından birin 
gün ışığına çıkara
caklarına işaret etti. 
Bursa’nın değişimi 
adına planlanan 
diğer bir projenin 
de Sıcaksu Kentsel 
Dönüşümü olduğunu 
ifade eden Başkan 
Şahin, 2008 yılına 
başlatılması 
hedeflenen proje ile 
eski adı Dericiler 
olan bölgenin kentin 

Belediyesi'nin 
üzerinde çalıştığı yer
ler arasındaydı. Çarşı 
üst örtüsü ve cephe 
düzenlemeleriyle 
ilgili restorasyon ve 
rekontrüksiyon pro
jeleri hazırlanarak 
Bursa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu'na 
sunuldu. Kurul 
onayının ardından da 
ihaleye çıkıldı. İhaleyi 
Engin Çelik İnşaat 
Şirketi aldı.
Okçular Çarşısı üst 
örtü ve cephe düzen
leme projesinin 
başlaması nedeniyle 
önceki gün tarihi 
çarşıda düzenlenen 
toplantıda proje 
esnafa anlatıldı ve 
çalışmaya destek 
istendi. Esnafların 
önemli bir 
bölümünün projeyi 
desteklediği ve 
büyük bir heyecan 

yeni cazibe merkezi 
hatme geleceğini 
kaydetti.
“Otomatik sulama 
2008 baharında 
başlıyor”
Öte yandan şehrin 
önemli bir eksiği 
olan otomatik sulama 
sistemi ile ilgili 
çalışmaların da 
sürdüğünü anlatan 
Başkan Şahin, 
2008 yılının 
baharından 
itibaren kentin ana 
arterlerindeki 
hiçbir yeşil alanın 
arasözlerle sulan
mayacağının altını 

içinde olduğu gözlen
di. Toplantıya;
Osmangazi Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Bayram Vardar, ilgili 
bürokratlar, belediye 
ve işi üstlenen fir
manın mimarları, 
kontrol mühendisleri 
ve sürveyanları, 
Çarşı Derneği 
Başkanı Muhsin 
Özyıldırım, bölgedeki 
diğer çarşıların 
dernek başkanları ve 
esnaflar katıldı. 
Toplantıda konuşan 
Osmangazi B 
elediye Başkan 
Yardımcısı 
Bayram Vardar, 
deneyimli bir ekibin 
işi üstlendiğini 
söyledi ve esnafın da 
destek olması 
halinde resmi olarak 
tanınan sürenin çok 
öncesinde işin 
tamamlanacağını 
söyledi.

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

ELEMANARANIYOR

çizdi. Özellikle 
refüjlerin otomatik 
olarak sulanmasını 
sağlayacak sistemin 
kurulmasına 
yönelik ihalenin 
yapıldığını anlatan 
Şahin, yaklaşık 
2,5 milyon 
YTL’ye mal olacak 
projenin çalışmaları
na başlandığını 
vurguladı.
Şahin, sistemin 
2008 yılının 
bahar aylarında 
işletmeye 
alınmasının 
hedeflendiğini 
bildirdi.

ELEMANARANIYOR ELEMANARANIYOR

İşyerimizde çalışacak 
POMPÂCI

TEMİZLİK ELEMANI
MARKETTE ÇALIŞACAK

TEZGAHTAR VE
KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN

DİNLENME TESİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

ELEMANLAR ARANIYOR
Gemlik Yolu üzeri Engürücük 
mevkiinde faaliyette bulunan 

Tomruk ve Kereste Satış 
Depomuz sevkiyat bölümüne 

askerliğini tamamlamış, 
40 yaşım aşmamış 

bay ölçüm / puantör elemanı 
alınacaktır. Başvuruların 
ranG u alınarak bizzat 

yapılması gerekmektedir.
Görüşülecek Yetkili Kişi 

Satış Müdürü : F fan Yahşi.
Tel : 0. 5Z

IKLIMSA ORHANGAZİ 
BÜNYEMİZDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
KLİMA VEYA 

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
MÜRACAAT TEL: 
0 224 572 39 39 
0 533 608 48 74

GEMLİKTE FAALİYET 
GÖSTEREN ŞİRKETİMİZ 

BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN

ASCI ve 
GARSON 

ALINACAKTIR.
Müracaat: 

0 533 924 18 92
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İştahınızın kontrolden
çıkmasını önleyebilirsiniz
Diyet yapmanın en 
zor yanı, iştahı kon
trol etmek. Oysa pek 
inandırıcı gelmese de 
sık beslenip az ye 
mek yemek işin temel 
sırrı. İşte iştahınızı ka 
patmanıza yardımcı 
olacak diğer yollar... 
Diyet yapmak isteyip 
de iştahınıza engel 
otamıyorsanız, gün 
içinde sık vc az 
öğünler yiyerek, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önleye
bilirsiniz...
Yeme isteği kontrol 
altında tutmak ve 
atıştırma krizinden 
kurtulmak için; 
sağlıklı karbonhidrat
lara yönelmek, bol 
bol su içmek, yiye
cekleri iyice çiğne
mek ve güç gerek
tiren egzersizler yap
mak gerekiyor... 
Vücutta enerji azalır 
azalmaz, beyin, açlık 
hissetmeye yol açan 
kimyasal maddeler 
salgılar. Ancak bey 
nin bu kimyasal mad
deleri salgılayan kıs 
mı, aynı zamanda 
duyguları da kontrol 
eder. İşte. sıkıldığımız 
veya kendimizi kötü 
hissettiğimizde he 
men buzdolabına 
koşmamızın başlıca 
sebebi budur. Ayrıca 
yemeklerin tadı, 
kokusu veya görün
tüsü de açlık duygu

suna sebep olabilir. 
Örneğin, yemek son
rasında canınız, tatlı 
vitrininde duran o 
dondurma kasesin
den çekiyorsa, bunun 
sebebi kesinlikle aç 
olmanız değil, kon
trolden çıkan yeme 
isteğinizdir.
Gün içinde sık ve az 
öğünler yemek, işta 
hin kontrolden çık
masını önlemenin en 
kolay yoludur. Belki 
arada yine bir şeyler 
atıştırmak isteyebilir 
siniz, ama bu sefer 
yiyeceğiniz miktarlar 
az olacaktır.
Böyle bir durumda 
atıştırmak için sağlık
lı karbonhidratlara 
yönelin, çünkü bu 
besin türü, sindirim 
sisteminde daha 
uzun süre kalır ve 

şeker seviyenizi 
yavaşça yükselterek 
daha uzun süreli tok
luk hissi sağlar. 
Yapılan araştırmalar, 
tat alma duyusunu 
değişik tatlarla tatmin 
etmenin, daha az 
miktarlarla yetinmeyi 
sağladığını ortaya 
koyuyor. Sürekli aynı 
yemeği yeme, özellik
le tadı hoşa gitmiyor
sa, bir süre sonra tat 
alma mekanizmasının 
iptal olmasına yol 
açıyor ve bu sebeple 
de kendinizi sanki hiç 
yemek yememiş gibi 
hissedebiliyorsunuz. 
Böyle bir durumu en 
gellemek için öğün
lerinizi taze otlarla ve 
baharatlarla tatlandı 
rabilirsiniz. Su içmek 
de, kişinin kendisini 
tok hissetmesi 

açısından önemlidir. 
Ayrıca vücut susuz 
kaldığında, çoğu 
zaman açlık hissine 
benzeyen sinyaller 
gönderir. Bu nedenle 
bol su içmek, beden 
su istediği zamanlar
da yemeğe yönelmeyi 
engeller. Yiyecekleri 
uzun süre çiğnedik
ten sonra yutmak, 
beynin vücuda giren 
besinleri kaydetme
sine zaman tanımak 
anlamına geliyor. 
Üstelik bu şekilde tat 
alma duyusu da 
tatmin oluyor.
Böylece doy
duğunuzu anlamanı
zla, yemeye son 
vermeniz arasındaki 
zaman kısalıyor. 
Fazla yemekten 
kaynaklanan sindirim 
sorunlarından 
kurtulmanız da 
ayrı bir avantaj.
İştahı kapatmanın 
yollarından biri de 
egzersiz.
Egzersizler zor
laştıkça vücut ısısı 
artar ve daha fazla 
kalori yakmaya 
başlanır. Bu da 
egzersizi takip eden 
birkaç saat boyunca 
iştahın bastırılmasını 
sağlar.Böyle bir 
durumda normal 
öğün saatinden 
birkaç saat önce 
egzersiz yapmak 
en mantıklısıdır.

Internet
depresyonu 

tetikliyor

Uzmanlar, internetin 
kendilerini zayıf 
bulan insanlara, 
günlük hayatta 
tadamadıkları bir 
güçlülük hissi 
verdiğini dile 
getirdi.
Uzmanlar, internetin 
kendilerini zayıf 
bulan insanlara, 
günlük hayatta 
tadamadıkları bir 
güçlülük hissi 
verdiğini dile getirdi. 
Dünyada 65 milyon 
insanın sosyal ağlar 
denilen internet 
sitelerine üye 
olarak, gizli kimlikle 
kendini nasıl hisset
mek istiyorsa, 
o kimliğe bürünüp, 
sahte bir dünyanın 
içinde yer aldığına 

dikkat çeken 
uzmanlar, kişilerin 
eksikliklerini bu 
yolla gidermeye 
çalıştıklarını 
açıkladı.
ABD’de yapılan bir 
araştırmanın aslında 
iyi niyetli bir buluş 
otan internetin, 
amacı dışında 
kullanılmasının 
pek çok sorunu 
ve kişilik bozuk
luğunu ortaya 
çıkardığını belirten 
uzmanlara göre, 
internet doğrudan 
insan ilişkilerinin 
yerini aldığında 
depresyon 
gelişimine yol 
açıyor ve sosyal 
desteğin azalmasına 
neden olabiliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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
BPGaz 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
MerSağ.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 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
15 Kasım 2007 Perşembe 

MELİS ECZANESİ 
Balıkpazarı Mh. Yedievler Sok. 
No: 44 Tel: 5135265 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2905 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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pekyola Film Festivali’ne ttlım artıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bu yıl 2.'si organize 
edilen Ipekyolu Film 
Festivali, yaklaşık 60 
yabancı film ile 10 
yerli filmi şehre 
getirecek.
Bu yıl vatandaşların 
daha rahat konu 
bulabilecekleri geniş 
bir tematik yabancı 
film yelpazesi oluştu
rulurken, festival kap 
samında Osmangazi, 
Yıldırım ve Nilüfer 
belediyelerine ait 3 
kültür merkezi ile 
Altıparmaktaki Burç 
sinemalarının salon
ları da 5 gün boyun
ca 2 YTL'lik sembolik 
bir ücretle seyirciye 
hizmet verecek.
Kültür A.Ş. tarafından 
organizasyonu yapı 
lan Ipekyolu Film 
Festivalinde, büyük 
bölümü Avrupa ülke 
terinden yabancı 
filmler Bursa'da 
gösterime girecek. 
Türkiye'de yeni yapı 
lan 3-4 yerli filmin de 
galası yine festival 
kapsamında Tayyare 
Kültür Merkezi'nde

I Gerçekleştirilecek.

7-12 Aralık tarihleri 
arasında gerçekleştin 
lecek festival kap
samında jürinin seçe
ceği bir yabancı filme 
50 bin liralık başarı 
ödülü verilecek. 
Ayrıca film festivali 
sadece seyir için 
değil, sinemaya ilgi 
duyanları da harekete 
geçirecek tarz da 
organize edilecek. Bu 
kapsamda kısa film 
veya belgesel yarış
ması yapılacak. 
Burada da birinci 
olan amatör çalış
maya 8 bin YTL'lik 
ödül verilirken, man
siyon olarak kaliteli 
bir kamera hediye 
edilecek. Meraklılarını 
harekete geçirmek 
için festival boyunca 
Bursah aktör Halil 
Ergün ile Pelin Batu, 
gündüzleri Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
oyunculuk dersleri 
verecekler. Bu sırada 
sinema meraklılarına 
sadece oyunculuk 
değil, yönetmenlik, 
makyaj, ışıkçılık, tek 
nik konularda da 
kurs verecek otorite 
isimler Bursa'ya gele

cek. Bu kurslarda Tay 
yare Kültür Merkezi 
nin küçük salonların
da gerçekleştirilecek. 
Festivale geniş katilı 
mı sağlamak için bazı 
filmler için öğrenci
lerin topluca seyirle 
rine otobüsle transfer 
gibi ulaşım kolaylıkla 
rı sağlanırken, ilk kez 
bir film festivalinde 
görme ve duyma en 
gelli vatandaşlar için 
de özel dizayn seans 
lar oynatılacak.
Görme engellilere 
"Babam ve Oğlum" 
filminde oyunculara 
sahnelerin ve rolün 
tarifini yapan ses 
kayıtları dinlettirile
cek. Duyma engelliler 
için ise, hem büyük 
alt yazılar hem de 
işaret dili ile ter
cümesinin yapılacağı 
gösterimler organize 
edilecek. Gündüz 
saatlerinde Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
yapılacak organizas 
yonlar ile ilk defa 
engellilere sinema 
keyfi yaşatılacak.
Ipekyolu Film Festiva 
li'nin tanıtımı için 1 
Aralık'ta Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, İstan
bul'da bir basın top 
lantısı düzenleyecek. 
7 Aralık'taki açılışa 
ünlü bir yabancı 
aktör getirmek içinde 
görüşmeler sürüyor. 
Görüşülen aktörler 
arasında Ömer Şerif 
de yer alıyor. Bu ara 
da galası yapılacak 
yerli filmlerde montaj 
ve dublaj safhasında 
olmakla birlikte 7 
Aralık'a yetişecek 
filmler seçiliyor. Sefa 
Ünal'ın Yeşilcam 
aktrist lerinin hay
atını konu alan bir 
filmi ile Reis Çelik'in 
bir filmi ve Kadir 
Inanır'ın baş rolü 
oynadığı yerli 
bir film montaj ve 
dublajları yetişirse, 
Bursa Ipekyolu 
Film Festivali'nde 
gala yapacaklar.
Bu arada bugünlerde 
gösterime giren 
Mahsun Kırmızıgül'ün 
Beyaz Melek filminin 
de yeni gösterime 
girmiş olmasına 
rağmen festival 
programına alınması 
düşünülüyor.

İşçi Filmleri 
Festivali Bursa’da

Bursa'da 15-21 
Kasım tarihleri 
arasında "2. 
Uluslararası 
İşçi Filmleri 
Festivali" 
düzenlenecek. 
Halkevleri, "sendi- 
ka.org" sitesi, 
DİSK'e bağlı 
Sine-Sen, Genel-İş, 
KESK, Tez-Koop-lş 
ve Petrol-İş 
sendikalarıyla 
ÇGD, ÇHD, 78'liler 
Derneği ve İnSanat 
Sinema Derneği 
iş birliğiyle düzenle
nen festivalde, 
9 kurmaca ve 
31 belgesel film 

yer alıyor.

"Hacivat Karagöz 
Neden Öldürüldü?" 
adlı filmin 
gösterimiyle 
başlayacak festi
valin açılışına, 
filmin yönetmeni 
Ezel Akay'ın 
da katılması 
bekleniyor.
Film gösterimleri, d 
Konak Kültürevi, 
Uğur Mumcu 
Sahnesi, Yıldırım 
Halk Evi, Teleferik < 
Akçağlayan 
Halk Odası, 
KESK Toplantı 
Salonu, ÇGD 
Lokali ve İnSanat I 
Sinema Derneğinde 4 
yapılacak.

KKNÖIOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ÖDEME NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone, Avea
Elektrik, Su, Telekem

K.K. Borçları, Baâkur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI 5MILE SHOP’TAN 
ŞIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Sınile ADSl ■ Törk Telekem BAŞVURU NOKTASI I 
- D-SMART SATIŞ NOKTASI I
- CEP TELEFONU SATIŞI I
- TURKCELL ■ VODAFONE ■ AVEA ■ KONTÛR SATIŞI | 
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI I
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI I

VE TÜM TEKNOLOJİK ÜRÜN1ER I
PRATİK KRFDİ ^AN'<A ^anRa dolAŞMAdAN uyquN keedi seçeneRIerî slFti iliıLUl___ İliTİyAç kREdisi * taşit kREdisi ve Lonut kREdisi

DDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 51ZT2

ka.org


GÜLLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

Ev ve işyerlerine boyaa 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 

✓ HIRDRVRT
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSFSUAA
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZ€M€l€Rİ

DUYURU
GEIRİKSPOR KULÜBÜ BAŞKMUĞIHDMI

GEMLİK’!# İL K • G Ü N LÜK SIYASI GAZETESİ
16 Kasım 2007 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com infotâ gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

18.11.2007 tarihinde yapılacak olan 
Genel Kurulu’muza katılacak üyeleri
mizin aidat borçlarını Halkbankası 
Gemlik Şubesi 16000050 nolu 
Gemlikspor Kulübü hesabına kongre 
gününden önce tüzük gereği yatır
maları önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu

Nacaklı göletine uzanan yaklaşık 30 kilometrelik mesafede hat döşeme işlemi bitirilirken 
Manastır üstlerinden geçen eski hat yerine yeni ve çapı daha geniş yeni hat döşeniyor.

Nacaklı Su Hatlı yenileniyor
1’SO anket yaptırıyor

Manastır 
Bölgesi’nde başlayan 
Nacaklı Su Hattının 
yenileme çalışmaları 
devam ediyor. Manastır 
Anayol güzergahında 
yapılan çalışmaların 
kısa sürede bitirilmesi 
planlanırken, Gemlik 
içindeki içme suyu şe
bekelerinin tamamının 
değiştirileceği öğrenil
di. Haberi sayfa 3’de

T
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Kongre Merkezi...
Bir ülkeyi ayakta tutan en önemli unsurlar

dan biri ekonomidir.
Üretebilen bir toplum, ürettiğini yurt içinde 

ve dışında satar.
s Bilişim çağının getirdiği yenilikler bir 
ürünün dünya pazarlarında satılmasını kolay
laştırıyor.

Bilgisayarınızın tuşuna basarak sanal 
alemde malınızı pazarlayabiliyorsunuz.

Ekonomisi güçlü toplumlar insanına refah 
ve mutluluk veriyor.

Bu nedenle ticaret ile uğraşanlar, bir malı 
alıp satanlar veya üretenler kendi aralarında 
bi deşerek güçlenirler. Devamı sayfa 5'de

YU

is

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası odaya 
kayıtlı üyeleri arasında 
anket düzenliyor. 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi’nde 
öğrenim gören öğrenci
lerin yaptığı çalışma ilçe 
genelinde başlatıldı. 
Odaya kayıtlı 2000 üye 
öğrenciler tarafından tek 
tek gezilerek hazırlanan 
soruların cevaplanması 
isteniyor. Ankette soru
lan sorulardan bazıları

şöyle: Odamız hakkında 
genel görüşleriniz 
nelerdir? Nasıl bir Oda 
istiyorsunuz?, Ticari 
hayatı geliştirecek eğitim 
talepleriniz var mı? 
Oda hizmetlerinden 
nasıl buluyorsunuz?
GTSO dendiğinde 
aklınıza gelen 3 kelime 
hangisidir? Oda 
belge ve işlemleri tam 
ve zamanında yapılıyor 
mu? Öneri ve 
açıklamalarınız.

GOODfYCAR [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

Bag-Kur’a 
borcu olanlara 

yeni ödeme 
imkanı

Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Bağ-Kur'a borcu 
olup yapılandırma 
yapıp ödeyemeyen 
ler veya 1-2 taksit 
öde yip de taksit
lerini kaçırıp bu 
haktan yararlana
mayanlara yeni bir 
taksitlendirme im
kanı tanındı. 2'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Anket yapıyor.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası anket yap
tırıyor.

Oda;
Bu anket ile üyelerin oda hakkındaki 

düşüncelerini öğrenecek, hizmet kalitesini 
yükselterek üyelere daha iyi hizmet verecek.

Sorular özenle seçilmiş.
Ticaret Sanayi Odası'nın geleceğine ışık 

tutacak biçimde..
Oda yönetimini kutluyorum.
Ancak..
Önemli olan sorulara yanıt vermek ve veri 

len yanıtları dikkate almak...
İşte o zaman anketler başarıya ulaşıyor...
Yoksa adet yerini bulsun kabili boyutunda 

kalıyor.. Zaman ve para kaybından öteye 
geçemiyor.

Sırası gelmişken..
Oda'yla ilgili diyeceklerimiz vardı..
Onları söyleyelim.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yaşayan en 

eski odalardan. Kuruluş tarihi 1897 olarak 
biliniyor. Yüz on yıllık geçmişe sahip bir oda. 
Oda’ya bağlı 780 'i sanayi, 1010 'u ticari kuru
luş olmak üzere toplam 1790 üye bulunuyor.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluş 
amacı yerel ve ulusal alanda tüccarın, 
sanayicinin çıkarlarını en üst düzeyde tutmak 
ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak..

Bu anlamda sürekli değişen ve gelişen 
r «dünyaya ayak uydurarpteknolojiyt-yakından*' 

izleyen, iletişim kaynaklarını en iyi şekilde kul
lanarak, bunları üyeleri ile paylaşan ve kendi 
içinde sürekli gelişen bir kurum politikası izliy
or

Odamızın Türk ticaret yaşamında da 
vazgeçilmez bir ağırlığı var.

Özellikle son yıllarda işlevi ve görev hacmi 
daha da büyüdü..

Üyeleri arasına..
Limanlar..
Büyük sanayi kuruluşları..
Serbest Bölge'de etkinlik gösteren firmalar 

katıldı..
Bu firmalarda..
Çok ciddi istihdam yaratılıyor.
Üretim gerçekleştiriliyor
Dolayısıyla Ticaret Sanayi Odası'na düşen 

görevlerin çeşitlenmesi gerekiyor.
Şöyleki..
Eğitim..
Kongre..
Seminer.
Fuar..
Artık Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yerel 

değerleri de ön plana çıkaracak ulusal ve ulus
lararası organizasyonlara ev sahipliği yapa
bilir.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası;
Uluslararası ticareti geliştirmeye dönük 

kambiyo eğitimleri düzenleyebilir.
Belediye'yle ortak olduğu Tibel Oteli'ne 

yeni bir çehre kazandırabilir. Aklıma şu anda 
geldi.. Orası bir kültür ve kongre merkezi ha 
line dönüşebilir ve bölge hizmetine sunabilir.

Aylık yay organını yeni bir yapılanmayla 
daha etkin vt uunanımlı hale getirebilir.

Anket çok olumlu bir adım.
Oda anketi üyelerin aktif katılımıyla 

başarıya ulaşacak.
Sorulara verilecek ciddi ve önyargısız yanıt

lar Gemlik ticaret ve sanayi yaşamının önünü 
aydınlatacak.

iaitfi tortulara « itai Mi»I II I

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bağ-Kur'a borcu 
olup yapılandırma 
yapıp ödeyemeyen
ler veya 1-2 taksit 
ödeyip de taksitleri
ni kaçırıp bu 
haktan yararlana
mayanlara yeni 
bir taksitlendirme 
imkanı tanındı. 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan konu hak 
kında gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
bir takvim yılında 
yeniden yapılandır
ma taksitleri ile cari 
ay prim borçlarını 
üç defadan fazla 
ödemedikleri için 
yeniden yapılandır
ma talepleri iptal 
edilenler ile iptal 
pozisyonunda olan
ların yeniden yapı
landırma borçlarını 
peşin ödeme taah
hüdünde bulunup 
ta peşin ödeme 
tutarının bir kısmını 
31/07/2006 tarihine 
kadar ödeyip, kalan 
kısmını müteakip 
aylar içerisinde

ödedikleri için 
yapılandırma talep
leri iptal edilen veya 
iptal pozisyonunda 
olanların, yeniden 
yapılandırma başvu
ru süresi içerisinde 
yazılı talepte bulun
mayarak, edindikleri 
bilgiler doğrultusun
da yeniden yapı
landırma borçlarının 
peşin ödeme tutarını 
ödeyen, ancak yazılı 
başvuru şartını yer
ine getirmedikleri 
için yapılandırma

talepleri geçersiz 
olanların 31-12-2007 
tarihine kadar 
Bağkur İl Müdürlüğü 
ile irtibat bürolarına 
müracaat ederek 
yeniden yapılandır
ma hakkı kazana 
caklarını duyurdu. 
Bağkur Yönetim 
Kurulu'nun 
15/08/2007 tarih ve 
2000/265 sayılı 
kararı doğrultusun

da ilgili kişilerin 
verilen süre 
içerisinde müracaat

etmeleri gerektiğini 
hatırlatan 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, bu fırsatı 
kaçırmak 
istemeyen 
borçlu esnafın 
gerekli müracaatları 
yapmaları veya 
daha iyi bilgi 
edinmek için 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası'na başvur
malarını istedi.

SATILIK ■ KİMLİKLÜX IAİBELU VC İŞYERLER 

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, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü,

S 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 21 +jb(îW'17 94
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http://www.baytasinsaat.com
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Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Kürt arkadaşlar....

Nacaklı göletine uzanan yaklaşık 30 kilometrelik mesafede hat döşeme işlemi bitirilirken 
Manastır üstlerinden geçen eski hat yerine yeni ve çapı daha geniş yeni hat döşeniyor. YazıYORUM

Nacaklı Su Hatlı yenileniyor
। —--------------------------------------------------------------- -

Seyfettin ŞEKERSOZ
Gemlik'in uzun yıllar 
su ihtiyacını gidere
cek olan Nacaklı 
içme suyu çalış
maları sürerken, 
eski ve yıpranmış 
boruların yerine 
yenileri döşeniyor. 
Haydariye Köyü 
girişinde bulunan 
arıtma tesislerinden 
Nacaklı göletine 
uzanan yaklaşık 
30 kilometrelik 
mesafede hat 
döşeme işlemi 
bitirilirken Manastır 
üstlerinden geçen 
eski hat yerine 
yeni ve çapı 
daha geniş yeni 
hat döşeniyor. 
Gemlik'in 
Büyükşehir 
sınırlarına alın
masının ardından 
BUSKİ'ye bağlanan 
kanalizasyon ve 
içme suyu hatları 
iki yıldan bu yana 
revizyon edilmeye 
başlanmıştı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in Nacaklı 
suyu arıtma tesis
lerinde başlattığı 
revize çalışmaları 
ile ilçe içinde 
bulunan eski hat 

'yerine yeni hat 
döşenmesine 
başlanılmıştı.

'Gemlik'te kullanılan 
içme suyunun 
yaklaşık yüzde 
60-70 oranında 
hat yıpranması 
nedeniyle kaçakların 
oluştuğu 
gözlenirken yeni 
içme suyu hattı ile 
bu kaçakların 
önüne geçilerek

yüzde 20'lere kadar 
düşürülmesi 
planlanıyor.
Nacakh'dan gelen su 
hattının şimdilik 
sadece Gemlik'e 
getirileceği öğre
nilirken kış ayların
da tamamının 
yeteceği Nacaklı 
suyunun yaz 
aylarında yetmemesi 
durumunda ise 
mevcut kuyu 
sularından 
istifade edilebileceği 
bildirildi.
Eski Nacaklı 
hattının şu 
anda Gemlik'e 
cevap verecek 
kalınlıkta olmadığı 
da vurgulanırken 
hattın bir çok 
yerinde patların 
oluşması nedeniyle 

de su kaçağı 
olduğu ve şu anda 
döşenen boruların 
çap olarak daha 
geniş ve basınca 
dayanıklı borular 
olduğu öğrenildi. 
BUSKİ yetkilile 
rinden alınan 
bilgiye göre, 
miyadını doldurmuş 
eski boruların 
ilçe içinde 
değiştirilme 
işlemlerinin 
sürdüğü bildirilirken 
Gemlik içindeki 
içme suyu 
şebekesinin 
tamamının 
değiştirileceği 
açıklandı.
En kısa zamanda 
çalışmaların tamam
lanarak Nacaklı 
içme suyunun

Gemlik'teki 
toplama havuzlarına 
akıtılmaya 
başlanacağını 
bildiren yetkililer, 
BUSKİ'nin 
Gemlik'te başlattığı 
çalışmalar 
içinde eskiden 
yağmur yağdığında 
su altında kalan 
işyerlerinin 
yapılan çalışmalar 
ile önlendiğini ve 
kış aylarında 
korkacak durum 
kalmadığını 
söylediler.
Bursa ve ilçelerinde 
yazın en kurak 
zamanlarında 
bile susuz kalmayan 
Gemlik'te Nacaklı 
suyunun da yeterli 
oranda gelmesiyle 
uzun yıllar ilçenin 
su probleminin 
ortadan kalkacağı 
açıklandı.
Manastır bölgesin
den başlayan 
yeni Nacaklı su 
hattının eskisi 
gibi dağlık 
araziden değil 
anayol 
güzergahının 
yanından götürüle 
rek çalışmaların 
kısa sürede 
bitirilmesi 
planlanıyor. 
Öte yandan yaz 
aylarında su 
sıkıntısı çekilen 
Küçük Kumla'ya 
Nacaklı suyundan 
hat çekilmesi için 
de çalışmaların 
sürdürüldüğü ve 
hazırlanacak 
fizibilite raporların
dan sonra proje için 
karar verileceği 
öğrenildi.

Demokratik Toplum Partisi, terörün 
sözcüsü bir partidir.

Bunun başına terör örgütü tarafından 
atanan adam, PKK'nın silahlı savaş ilanını 
siyasi sahaya taşımıştır.

Terör örgütünün gözündeki rütbesi sebe
biyle milletvekillerinin başına getirilmiş, yıl
ların politikacısı Ahmet Türk de bu aşağılan
mayı içine sindirebilmiştir!

DTP kan ve ölüm siyaseti yapmak için 
kurulmuştur, Nurettin Demirtaş bunun için 
DTP'nin başına getirilmiştir.

Olay, 2004'e kadar uzanır..
"Türkiye partisi" formülünü savunan ılım

lılar terör örgütü emriyle tasfiye edilmiştir.
Haziran 2004'te Kandil dağlarında teröre 

başlayacaklarını ilan etmiş, HADEP'i yumu şak 
bulan Abdullah Öcalan, ilan edilen teröre para
lel yeni bir parti kurulması talimatını vermiştir.

O parti bu Demokratik Toplum Partisi'dir!
Bunun için kuruldu!.
Açıkça Ocalari'ın talimatıyla parti kurduk

larını söylüyorlar.
Ahmet Türk genel başkanlık önerisinin ca 

zibesinden kendini kurtaramıyor!
Tabii -bir süre kullanıldıktan sonra uzak

laştırılmak üzere!
İşte şimdi o aşamaya geldiler.
'Siyasetçi' değil, 'militan' unsurların ağır 

bastığı bir bağımsız adaylar kadrosunu 
Meclis'e soktuktan sonra başlarına bir 'siyasi 
komiser' atadılar.

Olay budur. Krizi derinleştirmek!
Terör örgütü silah kullanarak, bunlar da 

siyasi tahrikler yaparak
Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemek isti 

yûi'ıâT.
Nurettin Demirtaş'ın konuşması tamamen 

tahrikten ibarettir! Özerklikten falan bahsettiği 
için değil. İsterse ayrılmaktan bahsetsin.

Kan ve ölümün siyasetini yaptığı için 
tahriktir. Konuşmacılar daha net ortaya koy
muştur:

"Ancak krizi derinleştirerek çözüme 
ulaşırız. Demokratik Toplum Partisi diyalog 
siyasetini terk etmeli. Dişe diş, nefes nefese 
sivil siyaseti gütmelidir!"

Oyuna gelmememiz gereken nokta budur!
'Misilleme' bekliyorlar, siyasette Türk-Kürt 

kutuplaşması yaratmak istiyorlar, "krizi derin
leştirmek" için!

Ilımlılarıyla konuşup görüşmeli ama azgın
ları yok saymalıyız.

Cumhurbaşkanı Gül, milletvekili olmayanı 
yani Nurettin Demirtaş’ı Çankaya'ya kabul 
etmemelidir.

Kürt vatandaşlarımız iyi görün, sizi bizi biri 
birimize düşürüp, mevki ve maddiyat kapmak 
istiyorlar.

Bütün halk, özellikle Kürt vatandaşlarımız 
daha net görsün bunların "dişe diş" diyen 
azgınlar olduğunu!

Terör örgütü tarafından atanan Nurettin 
Demirtaş'ın DTP gibi bir partide 878 delegeden 
sadece 234'ünün oylarını alabilmesi çok 
anlamlıdır.

Ahmet Türk'ün içine sindirdiği "talimat"! 
delegelerin çoğu içine sindirememiş demek ki!

Partilerini kapatmanın bir anlamı yok, zaten 
istedikleri bu!

İnsanların huzur, kalkınma, refah, özgürlük, 
demokrasi özlemleri bu kanlı totaliter siyaseti 
zamanla eritecektir.

Makam ve para elden gitmesin diye çalışı 
yorlar.

Bundan korktukları için "krizi derin
leştirmek" istiyorlar zaten!

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Verem Savaş Derneği’ne destek 
verenlere teşekkür plaketi

Seyfettin SEKERSOZ

“Ete teşhis önetfl
Sağlık Bakanlığı’nca ülke genelinde başlattığı 

meme kanseri ve erken teşhis konulu 
bilgilendirme toplantıları aralıksız devam ediyor.

Gemlik Verem Savaş 
Derneği’ne maddi ve 
destek veren kişi ve 
kuruluşlara teşekkür 
plaketi verildi.
Devlet destekli bir 
dernek olmalarına 
rağmen desteklerini 
hayırsever kişi ve 
kuruluşlardan 
karşılayan Gemlik 
Verem Savaş 
Derneği yönetimi, 
Ilıca Caddesi Ozan 
Sokak üzerinde 
bulunan dernek 
binasında düzen
lediği törenle 
hayırsever kişi ve 
kuruluşlara teşekkür 
belgesi verdiler. 
Dernek Başkanı 
Sevgin Arseven, 
Borusan Lojistik 
ve Cargill kuru
luşlarının yanı sıra 
Paşa Ağdemir, Latif 
Çakan, Haşan 
Sözüneri, Faruk 
Güzel, Salih Cömert, 
Hulusi Bayrak, Ali 
Baklan, Mesut Yıldız

I ve Hüseyin Özdilek'e 
I Verem Savaş

Derneği’ne yaptıkları 
maddi ve gıda 
yardımı destekleri 
için teşekkür etti. 
Zor şartlar altında 
Gemlik ve

I Orhangazi'de
-I bulunan kayıtlı

hastalarına her 
ay aksatmadan 
gıda ve giyim 
yardımında bulun
duklarını bildiren 
Sevgin Arseven, 
yönetim Kurulu

arkadaşlarıyla birlikte 
kendilerine gönülden 
destek veren 
hayırseverlerin her 
zaman yardımlarına 
ihtiyaçları olduğunu 
söyledi.

Ercüment ESEN
Sağlık Bakanlığınca 
ülke genelinde 
başlatılan "Kendi 
kendine meme 
muayenesi” konulu 
bilgilendirme 
toplantıları devam 
ediyor.
Gemlik İlçe Grup 
Sağlık Başkanlığı 
hemşirelerince 
hanımlara yönelik 
meme Kanseri 
bilgilendirme 
toplantıları dün 
de yapıldı.
Gemlik Grup 
Başkanlığı hemşeri- 
leri Huriye Demir 
konuşmacı 
olarak katıldığı bil
gilendirme toplan
tılarının dünkü 
bölümü Celal Bayar 
Anadolu Meslek 
Lisesi’nde yapıldı. 
Okul toplantı 
salonunda kız 
öğrenciler bir araya 
gelen Gemlik Grup 
Sağlık Başkanlığı 
hemşirelerinden 
Huriye Demir 
kız öğrencileri 
meme kanseri 
konusunda bir 
kez daha uyararak 
erken teşhis 
sonucunda kanser
den ölümlerin ola
madığını hatırlattı. 
Erken teşhisin 
çok önemli olduğu

Merko Gıda San. Tic. A.Ş.’ye ait Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nden onaylı 12.11.2007 tarih ve 

EX-062655 sayılı Gümrük Çıkış Beyannamesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

KAYIP Askeri kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 
AHMET DEMİR

nun altını çizen 
hemşire Demir, 
Kendi kendilerine 
yapacakları meme 
muayene ile kişilerin 
hasta olup olmadığı 
teşhisi belirtileri 
sonucunda 
sonucunda 
kanserin tesbit 
edilebileceğinin 
önemini hatırlattı. 
Kendi kendilerine 

yapacakları 
muayene sonucunda 
belirti hisseden 
hastaların en 
kısa zaman 
içerisinde sağlık 
kuruluşlarına 
müracaat etmeleri 
istenirken, 
erken teşhisin 
her zaman hayat 
kurtardığını ifade 
ettiler.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

AATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCI'.' ’ ~ \AMCILIK

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

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ 2 YIL SİGORTA 

DENEYİMİ OLAN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GÜNEŞ SİGORTA 

ÇIPA LTD. ŞTİ.
TEL : 514 28 28
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Dünyanın neresine giderseniz 
gidin, ticaret ile uğraşanlar mutla
ka örgütlenmişlerdir.

Bizim yasalarımız mali yapısı 
küçük olanları Küçük Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nda, belli bir 
gelir limidini aşanları ise Ticaret 
ve Sanayi Odalarında örgütlüyor.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda 
sı Türkiye’nin en eski odaların
dan biri..

Birçok kişiye göre yalnız aidat 
alan bir kuruluş gibi algılanıyor.

Aidatlar genel kurul kararlarıy
la toplanmıyor.

Bu üyenin bilançosundaki 
rakamlarla belirleniyor.

Gemlik’te Serbest Bölge kurul
duktan sonra, deniz ticaretinin 
gelişmesi, limancılığın büyümesi 
Ticaret ve Sanayi Odası ’nın da 
ekonomik yönden büyümesine 
yok açtı.

İşlem hacmi büyürken, üye 
sayısı arttı, hizmetten doğan gelir 
ler ile üye aidatlarından gelen 
gelirler Oda’yı güçlü odaların 
arasına soktu.

Gemlik Ticrat ve Sanayi Odası 
yönetimi ilk kez bir anket düzen
letiyor.

Bu anketi Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’ndeki öğrenciler yürü 
tüyor. ‘

Değerlendirmesini kim yapa

Kongre Merkezi

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmall.com

cak bilemiyorum.
Anketin yapılmasından çok, 

sonuçlarının değerlendirilmesi 
önemli.

Bu anket ile üyelerin Oda’ya 
karşı bakış açıları belirlenmiş ola
cak.

Üyelerin Oda’dan neler bek
lediği saptanacak.

Tüm sorulara doğru ve samimi 
verilecek yanıtlar, Oda’nın rota 
sini belirleyecek.

Son yıllarda Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda bir değişim 
yaşandığı gözleniyor.

Öncelikle üyelerle ve çevreyle 
iletişim bülten ve internet ara 
cılığı ile geliştiriliyor.

Üyelere taze bilgi akışı sağ 
tanıyor.

Yurt dışındaki iş adamlarına 
Türkçe ve İngilizce yapılan inter
net yayınları sonucu Gemlikli 
işadamlarıyla bağlantı kurulma 
sında destek veriliyor.

Yurt içindeki bilhassa gıda 

fuarlarına büyük önem veriliyor.
Gemlik Zeytinin tanıtımı için 

Ticaret Bo'rsası ile birlikte tanıtım 
kampanyaları düzenleniyor.

Bunlar fuar bazında olduğu 
gibi, Tv.’lere yaptırılan Gemlik 
Zeytinin tanıtımı çok önemli.

Bu iş için 200 bin doların har
candığını duyuyoruz.

Burada amaç, Gemlik zeytinini 
tüketicinin iyi tanıması ye tüketi
mini arttırması..

Bu üreticiye ve satıcıya geri 
dönecek bir yatırımdır.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
son yıllardaki atılanları dikkate 
değer görülüyor.

Bu bizim görüşümüz, ancak 
üyeler ne düşünür bunu anket 
gösterecek.

Ben, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Gemlik’e yakışır bir 
hale gelmesini istiyorum.

Bugün hizmet verdikleri 
Rinanın bir katına sıkışmış durum 
dalar.

Oysa, Tibel Otelin bulunduğu 
bina, Belediye ve Odanındır..

Bu bina Kongre Merkezi 
olmaya çok uygundur.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
büyük çaplı bir toplantı düzen- 
leeyeceği yer yok.

Gemlik’te de yok.
Binanın bir katı çok amaçlı 

toplantılara ayrılırken, bir katı da 
Oda hizmetlerine ayrılabilir.

Üyeler için daha düzgün bir 
lokal yapılabilir.

Bu bina toplantılar kadar kül 
tür amaçlı olarak da kulanılabilir.

Hatta binaya Gemlik Beledi 
yesi bile taşınabilir.

Gemlik Belediyesinde toplasa 
nız 30 tane memur kaldı.

Örneğin, Emlak Servisi ve tah
silat hizmetleri Katlı Otopark’ın 
yanında bulunan binada gidebilir. 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın çok 
amaçlı Toplantı Salonu’nda 
Belediye Meclis toplantıları da 
yapılabilir.

Başkanlık Odası, Başkan Yar 
dımcısı Odası, Muhasebe, Yazı 
İşleri ve Fen İşleri Dairesi buraya 
çok bile gelebilir:

Şimdi kullanılan belediye 
binası ise belediye gelir getiren 
bir kaynak olur.

Başka amaçlarla da kullanılır.
Ben böyle düşünüyorum.

AKP’den Memur-Sen’e ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

AKP İlçe Teşkilatının 
derneklere olan ziya 
retleri devam ediyor. 
Teşkilat mensupları 
önceki akşam Gemlik 
Memur Sen Konfede 
rasyonu Temsilciliği 
ne ziyarette bulundu. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin başkan
lığında yönetim kuru
lu üyeleri, Belediye 
meclis üyeleri ve 
gençlik kolları 
Memur Sen Konfede 
rasyonuna yaptıkları 
ziyarette yeni seçi 
len sendika başkanı 
ve yönetim kurulunu 
kutladılar. Şahin, sivil 
toplum örgütlerini 
toplumun aynası 
olarak gördüklerini 
belirterek ilçenin 
sorunlarının çözü 
münde ortak akılla 
hareket edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Herkesin hizmet 
mevkisi ne olursa 
olsun Gemlik için 
çalışılması gerektiği
ni vurgulayan Şahin 
iktidarları döneminde 
ilçeye yapılan 
hizmetleri anlattı. 
Memur Sen Konfede 
rasyonu Temsilcisi 
Şükrü Subaşı, 
ziyaretten dolayı

mutlu olduklarını 
belirterek, “Bu 
ziyaretler çok önemli. 
Gerek seçimden ön 
ce gerekse seçimler
den sonra bu ziyaret
lerin devam etmesi 
takdire şayan. Eski 
den seçim biter siya. 
siler bizleri unuturdu. 
Sizler bu geleneği 
bozdunuz. Sendikam 
adına sizleri 
kutluyorum' dedi.
YENİ OKULLAR İÇİN 
KOLLARI SIVADIK 
Memurların sorun
larının da masaya 
yatırıldığı ziyarette 
memurlara verilen 
zammın yetersiz 
olduğunu ve memur 
lar arasında denge 
nin sağlanması gerek 
tiğini ifade eden Su 
başı, meslek liselerin 
katsayısının düşü

rülmesi gerektiğini 
ve ilçeye yeni okul 
ların şart olduğunu 
söyledi. Sendika 
temsilcisinin ve üye 
lerin sorularını ce 
vaplayan Şahin, 
Bütün sorunların 
temelinde eğitimsiz
lik, çözümünde ise 
eğitim olduğuna 
dikkat çekerek ilçeye 
yapılacak okulların 
yerleri ve çalışmalar 
hakkında bilgiler ver 
di. 2007 yılında ilçe 
ye bir okul 
kazandırdıklarını ve 
2008 yılında da bir 
okul ilçeye kazandır
mak için çalıştıklarını 
kaydeden Şahin, 
iktidar partisi olarak 
ilçeye yeni okullar 
kazandırmak için 
kolları sıvadıklarını . 
ifade etti.

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Apo, PKK’ya talimat 
gönderdi hücre cezası aldı

Adalet Bakanı Meh 
met Ali Şahin, bölü 
cü terör örgütü ele
başının, cezaevinden 
dışarıya 2 kez talimat 
verdiğinin tespit edil 
diğini, bununla ilgili 
geçen yıl hücre ceza
sı verildiğini bildirdi. 
TBMM Genel Kuru 
lunda, Ceza İnfaz 
Kurumlan ve Tutuk 
evleri İzleme Kurulla 
rı Kanunu'nda deği 
şiklik yapılmasına 
ilişkin yasa tasarı 
sının tümü üzerinde
ki görüşmeler tamam 
landı. Şahin, MHP 
Bursa Milletvekili 
Necati Özen soy'un, 
"Terör örgütü ele
başı, avukatlarıyla 
görüşmesini hangi 
yasal düzenlemeye 
göre yapıyor" soru 
suna, şu karşılığı 
verdi: "Cezaevlerin 
de tutuklu ve hüküm
lü bulunanlar, hafta
da bir kez avukat
larıyla, 15 günde bir 
kez de birinci derece 
yakınlarıyla görüşme 
imkanına sahiptirler. 
Bahsi geçen şahsın, 
Ankara'da devam 
eden bir davası var.

' AİHM'e, cezaevi

koşullarıyla ilgili 
açmış olduğu 
bir dava var. Bu 
nedenle de ayrıca 
ilgili yasalar geriği 
avukatlarıyla 
görüşme hakkı 
mevcut. O nedenle 
görüşüyor.
Türkiye'de tutuklu 
ve hükümlülerle 
ilgili avukat ve 
yakınlarıyla görüşm
eye hangi hükümler 
bağlanmışsa, bun
dan herkes yarar
lanacaktır. Ayrıca 
(Talimat veriyor 
dışarıya, onunla 
ilgili bir dava açıldı 
mı?) diye bir soru 

var. Bununla ilgili de 
öyle bir davranış 
tespit edilmişse, 
-ki yanlış hatırlamı 
yorsam 2 kez tespit 
edildi- yine ilgili 
yasalara göre bir 
ceza veriliyor. 
Geçtiğimiz yıl böyle 
bir ceza uygulan
mıştı. Bu ceza, 
oradaki infaza bir 
şekil değişikliği... 
Mesela hücre 
cezası gibi diyebile
ceğimiz bir ceza 
veriliyor. Sadece 
bir kişiye ait 
değil, herkese 
uygulanan bir 
müeyyidedir."

Kızılay sınır ötesi oterasyoni haar
Üzerlerine düşeni 
yerine getirecekerini 
söyleyen Kızılay 
başkanı askere 
hangi destekleri 
vereceklerini de 
açıkladı.
Türk Kızılayı 
Genel Başkanı 
Tekin Küçükali, 
sınır ötesi 
operasyon için 
üzerlerine düşen 
görevi yerine 
getireceklerini 
belirterek, lojistik 
desteğin tamam
landığını söyledi. 
Kızılaycılar 
Bölge Toplantısı'na 
katılmak üzere 
geldiği Konya'da, 
Türk Kızılayı Özel 
Ticaret Borsası 
Hastanesi'nde 
düzenlediği basın 
toplantısında 
konuşan Tekin 
Küçükali, sınır 
ötesi operasyona 
ilişkin soruları 
cevapladı. Olası 
bir operasyonda 
en önemli görevi 
yüklenecek 
kuruluş olduklarını 
kaydeden Genel 
Başkan Küçükali,

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

"İstiklal Savaşında 
ve diğer savaşların 
tamamında
Kızılay, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
yanında, arkasında 
Mehmetçiğin tüm 
ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere hazır 
bulunmuştur" 
dedi.
Genelkurmay 
Başkanlığı ile 
Kızılay görevlilerinin 
teknik olarak 
çalışmalar 
yaptıklarını dile 
getiren Genel 
Başkan Küçükali,

"Bize düşen 
görevleri yerine 
getirmek için 
hazırlıklar yapıldı, 
bir kısmı da 
yapılmak üzeredir. 
A, B ve C planları 
vardır. Biz o 
planlara uyarak 
hareketlerimizi ve 
yapacağımız 
lojistik desteği 
tamamladık.
İnşallah ülkemiz 
için böyle bir 
şey olmaz ama 
olursa da Kızılay 
olarak bir hazırız" 
dedi.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK...

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
MASA SÜMENİ - KARTON FANTAZİ ÇANTA - ÇANTALAR - OTO KOKUSU - 
ANAHTARLIK - KÜLLÜK - KALEMLİK - TABAK ALTLIĞI - SAAT ÇEŞİTLERİ

Kö rfez Ofset matbaacilik - yayincilik - reklamcilik
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 îS 33 Fa*: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cumhuriyet Caddesi 3 ay trafiğe kapatılıyor
Cumhuriyet Caddesi,
altyapı çalışmaları 
sebebiyle 3 ay 
süresince araç 
trafiğine kapatılacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon idaresi 
(BUSKİ) tarafından 
yapılacak altyapı 
çalışmaları kapsamın
da, Cumhuriyet Cad 
desi 18 Kasım Pazar 
ile 18 Şubat Pazartesi 
tarihleri arasında araç 
trafiğine kapatılacak. 
Bu tarihler arasında,

tüm araçlar sürücü*
teri, başta Haşimiş 
can Caddesi 
olmak üzere farklı 
güzergahlara 
yönlendirilecekler. 
Yeni düzenlenen 
ulaşım planı 
doğrultusunda, 
Cumhuriyet Cadde 
si'ni kullanarak 
hizmet veren toplu 
taşıma araçları, 
Haşimişcan Caddesi 
ve Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi'ni kullanarak 
gidecekleri noktaya 

ulaşabilecekler. 
Kentin doğusundan 
gelen toplu taşıma 
araçları ise Haşimiş 
can Caddesi'ni kul
lanmayarak, Setbaşı, 
İnönü Caddesi - Ke 
mal Bengü Caddesi 
güzergahından yolcu 
taşımacılığına devam 
edebilecekler.
BUSKİ çalışmaları 
3 etapta yapılacak 
Üç etapta yapılacak 
yağmursuyu ve 
kanalizasyon 
çalışmalarının ilk 

etabında Cumhuriyet 
Caddesi'nin girişi 
kapatılırken, İnönü 
Caddesi'ndeki trafik 
akışı ise 18 -19 - 20 
Kasım tarihlerinde 
tek şeritten sağlana 
cak. BUSKİ tarafın
dan yapılacak altyapı 
çalışmalarının ilk 
etabının sona ereceği 
19 Aralık Çarşamba 
gününe kadar taksi 
dolmuşlar mevcut 
güzergahları olan 
Abdal Caddesi'ni kul
lanarak Cumhuriyet

Caddesi'ne çıkabile
cekler. Ancak 19 Ara 
lık Çarşamba günün
den Cumhuriyet 
Caddesi'ndeki 
çalışmaların ikinci 
ve üçüncü etaplarının 
sona ereceği 
18 Şubat 2008 
Pazartesi gününe 
kadar taksi dolmuş 
lar, TEKEL Binası 
arkasında bulunan 
dolmuş durağında 
bekleme yaparak yol 
cu taşıyabilecekler. 
Bu arada çalışmalar 

süresince yoğun
luğun artacağı 
Ankara Yolu'nda 
ve Haşimişcan 
Caddesi’nde çift 
yönlü park yasağı 
uygulanacak. 
Diğer kurumların da 
altyapı çalışmalarını 
tamamlamasından 
sonra yapılacak 
asfalt, bordür ve 
trotuar düzen
lemelerinin ardından 
Cumhuriyet Caddesi, 
yeniden trafiğe 
açılacak.

_____

Bıırsa’da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor
Saatteki hızı yer yer 
60 kilometreyi bulan 
şiddetli lodos Bursa' 
da hayatı olumsuz 
etkilemeye devam 
ediyor. Şiddetli lodos, 
başta soba zehirlen
meleri olmak üzere 
maddi zararlara 
neden oluyor.
Bursa'da devam eden 
ve saatteki hızı yer 
yer 60 kilometreyi 

bulan şiddetli lo 
dostan dolayı yine 
soba zehirlenmeleri 
olurken, kırılan ağaç 
dallarından ise bazı 
araçlar zarar gördü. 
112 acil servis ekip
lerine çok sayıda kar- 
bonmonoksit zehirlen 
mesi ihbarı yapıldı. 
Rüzgardan dolayı bir 
çok aracın da zarar 
nördugu ihbar ı 

geldiği öğrenildi. 
Vatandaşların yolda 
lodostan dolayı yürü 
mekte zorluk çektik
leri görülürken, bir 
çok kişi ise mecbur 
kalmadıkça dışarı çık
mamayı tercih ediyor. 
Şehrin bir çok 
yerinde ağaç dallarını 
kırıp eşyaların 
devrilmesine sebep 
olan lodos, kentin en 

işlek yerlerinden 
olan Heykel'de 
Atatürk anıtına 
konulan çelenkleri 
de devirdi.
Kentin bir çok 
yerine asılan bayrak
ları da yırtan lodos, 
kentte yaşamı 
olumsuz yönde 
etkiliyor.
Meteoroloji 
Müdürlüğü yetkilileri,

şiddetli lodusun yarın 
akşama kadar etkili 
olacağını belirterek, 
muhtemel soba

zehirlenmelerine 
karşı vatandaşların 
dikkatli olmalarını 
istedi.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ÖDEME NOKTASI

Artık sıra beklemek tarih oldu.
Turkcell, Vodafone, Avea 

Elektrik, Su, Telekom
K.K. Borçları, Baâkur, SSK

Trafik cezası v.s.
FATURALARINIZI SMILE SHOPTAN 

SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Simle ADSL- Türk Telekom BAŞVURU NOKTASI
- D-SMART SATIŞ NOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL ■ VODAFONE ■ AVEA ■ KONTÛR SATIŞI
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO1OJİK ÜRÜNLER
PDATİlZ KRFDİ ®AN^A ^ANİCA doİAŞMAdAN UyqüN kllEdİ SEÇENEklERİ

’ ll> IİİbLI/I_____________ İhîİyAÇ kRECİİsİ z TAŞIT İCRECİİSİ VE koNUT k R td isi

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 512 12 00
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“Sigaram yok” 
deyince bıçaklandı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
yolda yürüyen bir 
genç kendisinden 
sigara isteyen kişi 
tarafından bıçakla
narak hastanelik 
oldu. Olayın ardın
dan kaçan zanlının 
yakalanması için 
soruşturma başlatı 
lirken yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Başaran 
Mahallesi Uğur

Hırsızlar inşaatlara yöneldi
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
inşaattan 48 adet 
musluk ve 12 adet 
batarya çalındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü yetkili 
leri, hırsızların inşa 
atlara kolaylıkla gire
bildiğini, inşaat sa 
hiplerinin gerekli 
tedbirleri almalarını 
istedi. Edinilen bil
giye göre, Konak

Sokak'ta yürüyen 
Bedrettin K.'nin (34) 
yanına yaklaşan 
kimliği belirsiz bir 
kişi, 'Sigaran var mı' 
dedi. Sigarasının 
olmadığını söyleyen 
Bedrettin K. şüpheli 
kişi tarafından 
bıçaklandı. Olayın 
ardından zanlı 
kaçanken yaralı 
Bedrettin K. hastan
eye kaldırıldı.
Olayla ilgili 
başlatılan soruş
turma sürüyor.

Mahallesi Uğur 
Sokak'ta Seyfi 
Tekdoğan, polise 
müracaat ederek 
inşaatında hırsızlık 
olduğunu bildirdi. 
İnşaatta yapılan 
incelemede 48 
adet musluk ile 
12 bataryanın 
çalındığı belirlendi. 
Olayla ilgili başlatı 
lan soruşturma 

• sürüyor.

H deline ararken zehirlendik
Bursa'da bir 
mağarada define 
ararken çalıştırdıkları 
jeneratörün 
dumanından 
zehirlenerek 
hayatını kaybeden 
3 kişinin 
cenazeleri Adli 
Tıp Kurumu 
morguna getirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi Kayapa 
beldesindeki 
göletin üzerindeki 
mağaraya gelen 
3 arkadaş önceki 
gece define aramak 
için içeri girdi. 
Şehir merkezinde 
oturduğu öğrenilen 
Murat A. (30), 
Mustafa A. (30) ve 
Mehmet K.(45) 
mağarada çalışmaya 
başladı. 3 arkadaş, 
oyuktan 45-50 
metre derinlikte

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

çalıştırdıkları 
jeneratörün 
dumanından 
zehirlenerek 
olay yerinde 
hayatını kaybetti.
3 arkadaşı mağaranın 
bulunduğu bölgeye 
araçla bırakıp bu 
sabah saatlerinde 
almaya giden 
Şaban K. (27), 

buluşma noktasına 
gelmeyen 
arkadaşlarını 
aramak için içeri 
girdiğinde cansız 
bedenleriyle 
karşılaştı. Şaban 
K. olayı jandarmaya 
haber verdi.
Sivil Savunma 
Arama Kurtarma 
ekipleri, 4 saatlik 

çalışmayla 3 
arkadaşın cansız 
bedenini mağaradan 
dışarı güçlükle 
çıkardı. Yakınları 
gözyaşlarına boğu
lurken, savcının 
talimatıyla 
cenazeler ambu
lanslarla Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na getirildi, 
arkadaşın, 
İstanbul'dan 
bazı kişilerin 
kendilerini 
yönlendirmesiyle 
mağaraya 
girdikleri ve 
yanlarında harita 
benzeri kağıtlar 
bulunduğu 
öne sürüldü. 3 
arkadaşın, yakınları
na, balığa çıktıklarını 
söyledikleri 
belirtildi. Savcılığın 
olayla ilgili soruştur
ması sürdürülüyor.

A DİKKAT!!
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
AĞUSTOS AYI FATURASI EYLÜL AYI FATURASI

1

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

* ra. SAT. BEO.
ŞafaçHo.____
Martajip

Son Endeki__
İlk Estete 77. 
(WJ Ek Tüketim
Trafo Keyfcı
Taketlm
8lrfcn Fryet....
Tüketim Tutan

AKTİF 
50091360; 

JWŞ

ENDÛKT1F
50091360 *9Û

MYS

ZZS17.00Û 15403.000
15657.000.... 14659.000

6860.000 _____  0.000 6174.00C
0.12423 ..6695983 0.05903 |

369

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

ACİLSATlIKveigRAUKLARINIZİCİNBKİARAYINE

t 
ı I

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE j 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.!

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
1 Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa 
j Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

1 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan t

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.

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

£

. . n
IŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE :

UMEISAN, UZMAN KADROLARI VE YEN! TEKNOLOJİLERİ İLE. 
U KONlffiAKİSORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEDEDİR.

Ura İÇİN... 0226 81218 29 ■ 0226 812 23 66 ;1

UIII4tL>*HII
İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 

0226 81218 29 - 0226 812 23 66 
www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

*

ARACILIK YAPILIR.
Trafik, Kasko Dask/Acıbadem Sağlık ve 

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Ivfaclde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax. 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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IIITürkiye faizde şampiyon
Merkez Banka 
sı'nın 18 Eylül'de 
gittiği 0.25 puan 
ve 16 Ekim ile 
bugün yaptığı 
0.50'şer puanlık 
indirimlere rağ
men Türkiye, yüz 
de 16.25'le dünya 
da merkez banka 
sı gecelik borçlan 
ma faiz ora nında 
şampiyonluğunu 
koruyor.
Belirlemelere 
göre Merkez Bankası 
gecelik faiz oranında 
Türkiye'yi yüzde 
14.25'le İzlanda, 
yüzde 11.25'le 
Brezilya, yüzde 
10.5'le Güney Afrika 
izliyor. Diğer belli 
başlı ekonomilerde 
ise söz konusu oran 
yüzde 10'un altında 
bulunuyor.
Mısır'da yüzde 8.75, 
Yeni Zelanda'da 
yüzde 8.25, Hindis 
tan'da yüzde 7.75 ve

Macaristan'da yüzde 
7.5 olan söz konusu 
oranın, Çin'de yüzde 
7.02, Hong Kong ve 
Avustralya'da yüzde 
6.75, İngiltere'de 
yüzde 5.75 olduğu 
belirlendi.
Merkez Bankası 
gecelik faizi Güney 
Kore ve Norveç'te 
yüzde 5, ABD ve 
Kanada'da yüzde 
4.5,. Slovakya'da 
yüzde 4.25 olarak 
uygulanıyor.

Türkiye Yunanistan 
doğalgaz hattı açılıyor
İki yıl önce temelleri 

atılan Türkiye- 
Yunanistan Doğalgaz 
Boru Hattı'nın resmi 
açılış töreni için geri 
sayım başladı. İki 
ülke başbakanları ile 
Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ve bölge 
ülkelerinin enerji 
bakanlarının katıla
cağı açılış töreni 18 
Kasım Pazar günü 
gerçekleştirilecek. 
Güney Avrupa 
Doğalgaz Ringi'nin 
hedefi çerçevesinde 
2002 yılında fizibilite 
çalışmaları tamam
lanan ve 2005 yılında 
temelleri atılan 
Türkiye-Yunanistan

Doğalgaz Boru 
Hattı'nın açılışına 2 
gün kaldı. İki ülke 
arasıda 23 Şubat 
2003 tarihinde imza
lanan hükümetler 
arası anlaşmanın 
ardından, projenin 
temelleri 3 Temmuz 
2005 tarihinde 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Yunanistan Başba 
kanı Kostas 
Karamanlis 
tarafından atılmıştı. 
2006 yılı Kasım 
ayında açılması 
planlanan boru 
hattı, iki ülkede de 
yaşanan teknik 
sorun lar nedeniyle 
açılamamıştı.

KURBANLIK ve fiDRKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMEIİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

ELEMAN ARANIYOR
GOLD STAR 

YEMEK SANAYİNDE 
(ALIŞACAK TECRÜBELİ 

GIDA TEKNİKERİ 
ARANIYOR. 

TEL: 524 8417
SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU 

0 538 588 37 14

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesinde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

SATILIK DAİRE
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE

KİRALIK DAİRE
Tel: 513 96 83 GEMLİK

MANASTIR SOLAKSUBAŞI 
SİTESİ C BLOK 4 KAT 

2 NOLU DAİRE ASANSÖRLÜ 
DOĞALGAZ KOMBİLİ- 

KULLANILMAMIŞ 140 M2 
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 

(Mutfak yapılmamış)

246 34 14



16 Kasım 2007 Cuma Gemlik Karffez Sayfa 10

GEMPORT’ta çalışan Fehim Kuş’un “Kuşlar Baharı Bekler” adlı şiir kitabı çıktı 

Şiir kitabından elde edilecek gelir 
Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak
Türkiye'nin önde 
gelen kuruluşları 
arasında yer alan 
Gemlik Liman ve 
Depolama işlet
meleri GEMPORT 
A.Ş. çalışanlarından 
Fehim Kuş'un 
"KUŞLAR BAHARI 
BEKLER" yazdığı 
şiir kitabı çıktı. 
GEMPORT’ta 2000 
yılından itibaren 
RTG operatörü 
olarak görev yapan 
şair Fehim Kuş, 
14 yaşından beri 
yazdığı şiirlerinin

bir kısmını bu 
kitapta topladı. 
Şiirlerin konusu
nun aşk ve sevgi 
üzerine olduğunu, 
uzun zamandır bu 
kitabın çıkması 
için uğraşan Kuş, 
kitabından elde 
edeceği geliri 
Mehmetçik 
Vakfı'na bağışlaya
cağını söyledi. 
Kuş, ayrıca 
kitabın basımında 
sponsor olan 
GEMPORT A.Ş.'ye 
teşekkür etti.

GEMPORT’ta RTG operatörü olarak görev 
yapan şair Fehim Kuş’un "Kuşlar Bahan Bekler" 

adlı şiir kitabı çıktı.

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
Referandumda görev yapanlara ücretleri ödeniyor
Anayasa değişikliği 
için yapılan referan
dumda Bursa'da 
görevli 21 bin kişiye 
ücretleri ödenmeye 
başlandı. Son 1 ay 
içinde parasını 
almayanlar, daha 
sonra hiç bir ücret

Bilgisayarların kapasitesi bin kat artırabilir
Işığı yavaşlatmak ve 
yakalamak için kul
lanılan yeni bir yön
temin, bilgisayarların 
kapasitesini bin kat 
artırılmasına olanak 
sağlayabileceği 
ortaya çıktı. 

talep edemeyecek. 
Referandum için 
Bursa'daki 4 bin 426 
sandıkta görev yapan 
21 bin kişiye ücretleri 
verilmeve başlandı. 
Paralarını almak için 
Adliye Sarayı içinde
ki seçim kurullarına

İngiltere'nin Surrey 
Üniversitesi ile Sal 
ford Üniversitesinde 
yapılan ve bilim 
çevrelerinin saygın 
dergisi Nature'de 
yayımlanan araştır
maya göre, ışık 

akın eden görevliler
den sandık başkan- 
larına 92 YTL, 
memurlara 40 YTL, 
partili veya seçmen 
üyelere ise 20 YTL 
ücret veriliyor. 15 
Aralık 2007'ye kadar 
ücretlerini almayan

tayfının yavaşlatıl
ması, optik ağ üze 
rindeki verilerin iletil 
meşini hızlandırıyor. 
Yapay olarak 
yaratılan meta- 
materyalin 
"negatif kırılması" 

ların parası 
gelir olarak devlete 
iade edilecek.
İlçe seçim kurulu 
görevlileri ise 
sandık görevlilerinin 
belirlenen tarihe 
kadar gelmeleri 
için uyardı.

özelliğinden 
elde edilen 
sonuçlara göre, 
kırılma göstergesi, 
ışığın bir maddeyi 
geçerken 
yavaşlamasını 
gösteriyor.

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 ELEMAN ARANIYOR ELEMANLAR ARANIYOR
Gemlik Yolu üzeri Engürücük 
mevkiinde faaliyette bulunan 

Tomruk ve Kereste Satış 
Depomuz sevkiyat bölümüne 

askerliğini tamamlamış, 
40 yaşını aşmamış 

bay ölçüm 7 puantör elemanı 
alınacaktır. Başvuruların 
ranc vu alınarak bizzat 

yapılması gerekmektedir.
Görüşülecek Yetkili Kişi 

Satış Müdürü : Ertan Yahşi.
Tel: 0224-524

İKLİMSA ORHANGAZİ 
BÜNYEMİZDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
KLİMA VEYA 

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
MÜRACAAT TEL:
0 224 572 39 39 
0 533 608 48 74

GEMLİKTE FAALİYET
GÖSTEREN ŞİRKETİMİZ 

BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE 
TEMİZLİĞE ÖNEM VEREN

ASClve
GARSON 

ALINACAKTIR.
Müracaat:

0 533 924 18 92
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Çocuğunuzun sanatseverliğini destekleyin
Sanat çok önemli bir 
öğrenme gerecidir. 
Çocuklar sanat 
sayesinde öz-dene- 
tim, yaratıcılık ve 

.güven duygusunu 
geliştirirler. Sanat 
dünyayı daha iyi 
kavrayabilmeyi ve 
‘farklı açılardan 
görebilmeyi öğretir. 
Düşünceleri, duygu
ları ve beklentileri 
farklı biçimlerde 
ifade edebilme 
olanağı sağlar. 
Ayrıca çocukların 
analiz etmelerini, 
yorumlamalarını ve 
amaca ulaşmak için 
yoğun bir şekilde ça 
lışmalarını teşvik 
ederek daha iyi öğ 
renmelerine de katkı 
sağlar. Pek çok araş 
tırma sanatla ilgilen
menin öğrencilerin 
okul başarısını artır 
dığını göstermiştir. 
Çocuğunuzun sanata 
ilgisini ve sanata de 
ğer vermesini geliştir 
mek için yapabilece 
ğiniz şeyler var. 
SANAT HAKKINDA 
KONUŞUN 
İster sergide gördüğü 
nüz bir tablo, ister 
eviniz için hazırla 
dığınız elişi bir örtü 
hakkında olsun, sizin 
hevesiniz bulaşıcı 
olabilir. Yaşadığınız 
çevrede dolaşarak 
gördüğünüz binalar 
hakkında konuşun. 
Binaları aralarındaki

farklar (çatı biçimleri, 
pencere ve kapıların 
konumu, kullanılan 
inşaat malzemeleri ve 
dekorasyon gibi) 
açısından kıyaslayın. 
Çocuğunuzu sanat 
konusunda konuşma 
ya teşvik edin.
Acaba o nelerden 
hoşlanıyor ve niçin 
hoşlanıyor?
MALZEMELER 
BULUNDURUN 
Çocuğunuza boyalar, 
kumaş parçaları, kil 
ve doğal malzemeler 
gibi sanatsal faaliyet 
lerde kullanabileceği 
çeşitli malzemeleri 
temin etmeniz ve bun 
larla çalışabileceği 
özel ve rahat bir or 
tam oluşturmanız il 
gisini canlandıracak 
ve sanatın önemli bir 
şey olduğunu 
öğretecektir. 
TEŞVİK EDİN 
Çocuğunuzun fikirler 
üretmesi ve bunları 
geliştirmesine yar 
dımcı olun. Örneğin 
bir öykünün sadece 

başını okuyarak çocu 
ğunuzdan öykünün 
nasıl bitmiş olabile
ceğine dair bir resim 
yapmasını isteyebilir 
siniz. Ya da kağıt üze 
rine ne olduğu belir
siz bir çizgi çizerek, 
bunu resminin baş 
langıcı olarak kullan
masını isteyebilir 
siniz. Çocuğunuz bir 
sanat çalışması yap
tığında, çalışması ve 
bakış açısı konusun
da yargılayıcı davran
mayın. Olumlu bir 
yaklaşım gösterin ve 
takdir ederken sami
mi davranın.
Örneğin yaratıcı 
olduğunu düşündü 
ğünüz bir ayrıntıyı 
belirtin. Örneğin oriji
nalliği ya da tasarımı 
gibi, her zaman yap
tığı çalışmayla ilgili 
konuşacak bir konu 
bulabilirsiniz. Ayrıca 
çocuğunuza çalış
ması hakkında soru
lar sorabilirsiniz.
İLGİSİNİ 
CANLANDIRIN

Çevrenizdeki 
müzeleri ve kültürel 
merkezleri ziyaret 
edin. Çocuğunuzu bir 
sanat programına 
kaydettirin ve birlikte 
sergileri gezin.
Çocuğunuzun ilgisini 
uyandırmak için 
ziyaretinizden önce 
gittiğiniz yerde neler 
göreceğinizden bah 
sedin. Örneğin Mısır 
sanat objeleri hakkın
da bir sergi geze
ceğinizi söylediği 
nizde, çocuğunuz 
bunun sıkıcı bir şey 
olduğunu düşüne 
bilir. Oysa ona 
mumyaları, ilginç 
takılar ve mücevher
leri, kötü ruhları 
kovmak için yapılan 
şans getirici tılsımları 
göreceğinizi anlatır
sanız, büyük bir ilgi 
uyandırabilirsiniz. 
Sergiyi gezerken 
objeleri cazip kılan 
renk ve şekiller hak 
kında konuşabilir 
siniz. Çocuklar 
zaten sevmekte 
olduğu şey lerle 
bağlantı kurarlarsa 
sanattan daha fazla 
hoşlanabilirler. Gez 
diğiniz yerde, ör 
neğin sevdiği hayvan 
ların, yiye çeklerin ya 
da hobilerinin resim
leri ya da heykelleri 
gibi, çocuğunuzun 
sevdiği şeylerle 
ilgili noktalar 
bulmaya çalışın.

Hareketsizlik 
damar sertliği 

riskini arttırıyor
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Kalp Damar Cerra
hisi Ana Bilim Dalı 
öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Kamil Göl, 
hareketsiz yaşayan 
ve ideal kilonun 
üzerinde bulunan 
kişilerde damar 
sertliği riskinin 
arttığını söyledi. 
OMÜ Şehir 
Polikliniği'nde 
düzenlenen "Koroner 
Kalp Hastalıkları 
Tanı ve Tedavisi" 
konulu seminere 
konuşmacı olarak 
katılan Prof. Dr.
Kamil Göl, damar 
sertliğinin sıklıkla 
bacakların atar
damarları, kalbi 
besleyen koroner 
arterler ve beyini 
besleyen karotis 
arterlerini (şah 
damarı) etkilediğini 
vurguladı. Prof. Dr. 
Göl, damar sertliği 
nedeniyle bacak 
damarlarının tıkan
ması ya da daralması 
sonucunda yürümek
le baldırlarda ortaya 
çıkan keskin ağrılar 
(kesikli topallama, 
klodikasyon), istira
hatta ayak ve bacak
larda zonklayıcı tarz
da ağrı, ayak par
maklarında ve ayakta 

iyileşmeyen yaralar 
ve bacağın kesilmesi 
ile sonuçlanan kan
grenlere sebep 
olduğunu kaydetti. 
Beyni besleyen 
damarlarda oluşan 
darlıkların geçici 
körlüğe neden 
olduğuna dikkat 
çeken Prof. Dr. Kamil 
Göl, "İnsanlarda 
zaman zaman gelen 
şuur kaybı, geçici ya 
da kalıcı felçler ve 
inmeler, koma haline 
sebep olur. Kalbi 
besleyen koroner 
arterlerin darlıkları 
yada tıkanıklıkları 
hallerinde de, efor ve 
yorgunluk sonrası 
veya stres altında 
ortaya çıkan göğüs 
ağrısı, nefes darlığı, 
egzersiz veya stresle 
ilişkisiz göğüs ağrısı, 
göğüste baskı ve 
yanma hissi, kalp 
krizi, kalpte ritim 
bozuklukları şeklinde 
kendini gösterir. 
Atardamarda 
daralmaya yol açan 
aterom plağının 
üzerinde pıhtı 
oluşması sonucu, 
ani olarak tam tıka 
nıklığı ile hayati veya 
organların yaşamını 
tehdit eden klinik 
tablolara neden 
olabilir" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 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

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

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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 514 17 00

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

NÖBETÇİ ECZANE
16 Kasım 2007 Cuma 
FATİH ECZANESİ 

Orhangazi Cad. No: 3 
Tel: 513 91 27 GEMLİK

Gemlik Karfez
«İMLİ K'İN İLK SONLÜK SİYASİ •AZITItl

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2906 

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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Merve Kebap ve Yemek Salonu açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yenilenen dekoru ve 
nefis yemekleri ile 
Gemliklilerin mide
sine hitap edecek 
olan Merve Izgara 
Kebap ve Yemek 
salonu açıldı. 
Adliye binası 
karşısında açılan 
Merve Kebap 
Izgara ve Yemek 
Salonu'nun açılış 
kurdelesini İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ile 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
birlikte yaptılar.

Hijyenik bir mutfakta 
usta aşçılar tarafın
dan hazırlanan 
yemeklerin sunul
duğu Merve Kebap 
Izgara ve Yemek 
Salonu'nun açılışına 
vatandaşlar büyük 
ilgi gösterdi. 
Selahattin Terzi, 
İlhamı Erdoğan ve 
İsmail Ürütürk'ün 
ortaklığında llem 
Yemek Sanayi 
desteğinde açılan 
yeni kebap ve 
yemek salonu sahip
leri müşterilerine 
en iyi hizmeti 
verebilmek için 
iddialı olduklarını 
söylediler.

7 13KAÎLIPAS1A

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 târihleri atasında geçerlldlr.)

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 ■ Umurbey / GEMLİK

gn*

Merve Kebap v„ —Jnu Çarşı
Camll|tp|ımı Süleyman YedekUh hayır 

^dualarıyla açıldı.

6z ^ersin süreri
TEL: 0.224 525 17 00 • GSM: 0 532 546 45 75 ■ www.suren.com.tr

Açılışa AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin ile MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu da katıldı.

I SATEHGİYDİRİLMİŞSANMLYEVEMASALAR

J 1.KALİTESERVİSMZENELERİ

I ta'w

PROFESYOMPTENOLUŞANORKESTM
J npu

Ijjje^İnniyet Müdürü Ali Kemal Kurt açılış 
j . kurdelasını keserken görülüyor.

GEMLİK’TEEŞİBENZEBOLMAMMKİŞİLİKBSLOSALONUre 

MKİŞİLİKTERASSALONUİLETANINMIŞENBÛYÜKOTELIEIİDEKİ 

■ffl BALO SMONUMIARATMAMK NİTELİKTE KALİTE 

« HİZffiMDfflLUlilE^NZHIL

ŞOK FİYAT! 
2.000.00-YTL

http://www.suren.com.tr


GÜLLÜ YAP I
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

FİLLİ BOYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 

v" İZOLASYON
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSGSUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZ€M€L€Rİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK S İ Y A S İ G A ZE T E S I _____
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Marmarabirlik 
para dağıtacak 
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim Aksoy, 
koo peratife 736 ton zeytin alındığını belir 
terek, toplam 1 milyon 981 bin YTL tutarın
daki öde melerin Salı gününden itibaren 
başlayacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de

Önceki gün toplanan Büyükşehir Meclisi ihtisas Komisyonlarında Gemlik’! temsil edecekler

İiiyûlişelıif komisyonlarında i Gerilili
Önceki gün toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimlerde 

Gemlik Belediye Meclis üyelerinden Ali Okuroğlu, Nurettin Bay, Haşan İnce, Av. Refik 
Yılmaz ve Mimar Cemal Aydın Ay bey çeşitli İhtisas Komisyon üyeliklerine geçildiler. 3’de

ALİ OKUROĞLU NURETTİN BAY CEMAL AYDIN AYBEY REFİK YILMAZ HAŞAN İNCE

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GüneBakış

Bir kedim bile yok..
Bazı yazı yazmakta zorlandığımız olur.
Bugün ne yazayım der, konu bulamazsınız.
Eğer kafanızda önceden belirlenmiş bir 

konu varsa, kolaydır yazmak.
Bazı yazarlar, tatil günlerinde günlük politi 

kanın dışına taşarlar.
Örneğin, Hürriyet’te Bekir Coşkun büyük 

bir hayvanseverdir.
O, pazar günleri kedisini, köpeğini yazar..
Yazar da çok güzel yazar..
Bize hayvanlan sevdirir.
Oysa, şu an benim bir kedim bile yok.

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

Bursa’yı 
tanıttı sıra 
Gemlik'te

Karagöz ve Hacivat Neden 
Öldürüldü aldı filmiyle Bur 
sa'yı tanıtarak ödül alan 
Ezel Akay’ın yeni projeleri 
arasında Gemlik’te yer alı 
yor. Akay, Mevlana konu
larının anlatıldığı bir film
den sonra savaşın özellik
le Türkiye için ne kadar 
kötü olduğunu ve demok 
rasi kılıcının üzerimizden 
kalkma zamanının geldiği 
nin anlatılacağını bir film 
çekeceğini söyledLAkay’ın 
savaşın özelliklerini anla
tan filmin çekimleri Gemlik 
ve İstanbul ağırlıklı olacak.

Haberi sayfa 4’de

İstiklal
Caddesi'nde 
trafik terörü
Ercan Okur adlı sürü 
cü Ahmet Dural Mey
danımdan İlçe çıkışına 
doğru aşırı hızla 
giderken yolda görev 
yapan trafik polisi Veli 
Uyurmaz’a çarparak 
yaralanmasına neden 
oldu. Sürücü olaydan 
sonra kaçarken yaka
landı. Sayfa 12’de

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

Zayıf bellek, ulusal sorunumuz...
Türk insanı unutma özürlü..
Olaylarla çok derin ilgilenmiyorlar.
Yüzeysel yaklaşımlarla günlerini geçiriyor* 

lar.
Oysa..
"İdare etme" ve "günü kurtarma" mantığı 

insanı içinden çıkılmaz bir labirentin kıvrım
larına hapsediyor.

Türkiye son kırk yıldır sürekli geriliyor.
Tüketim girdabına giren insanoğlu kişisel 

çıkarların boyunduruğundan kendisini kur
taramıyor.

Bu durum beraberinde ahlaki çöküntüyü 
ve çıkarlarına düşkün materyalist bir toplum 
yapısını oluşturuyor.

Yönetenler de toplumun bu yapısını kendi 
lehlerine çok iyi çeviriyorlar.

Dikensiz gül bahçesinde kendi bildiklerini 
dayatıyorlar ve uyguluyorlar.

Oysa..
Türkler çok daha "demokratik" yönetim 

biçimlerine de tanıklık ettiler.
Eski Türk toplumlarında Hakan alacağı en 

önemli kararları bilirkişilere danışırdı.
Hükmeden; ağzından çıkan her sözün 

kanun kabul edildiği dönemlerde bile başka 
larının fikirlerine önem verirdi.

Şimdi..
Toplumsal yapıyı istedikleri gibi biçimlendi 

renler gece gördükleri rüyayı ertesi gün uygu
lamaya geçiriyorlar.

Yakın çevrelerindeki "çıkar"kümeleriyle ulu 
sun geleceğini ipotek altına kararlar veriyorlar.

Öyle olmasa..
Türkiye yıllarca
Sağ ve sığ iktidarların boyunduruğu altın

da yönetilmezdi.
Dolayısıyla
Şehide hakaret edenler,
Ermeni, Yahudi demeden ülke kaynaklarını 

peşkeş çekenler,
Ulusu parçalamayı hedefleyen Büyük 

Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu 
söyleyenler,

Türkiye'yi giderek katlanan bir borç 
yükünün altına sokanlar,

Ulus topraklarını yabancılara satanlar,
Barzani ve Talabani ile kolkola girip Türk 

Ordusu'nu saf dışı bırakanlar,
Müslümanlık söylemlerini diline dolaya 

dolaya rekor düzeyde kilise açanlar,
Eli kanlı terörist başına sayın diye hitabe- 

denler,
Seçim meydanlarında "dokunulmazlıkları 

kaldıracam" diye yalan söyleyip, sonra lafını 
bile etmeyenler,

Derdini söyleyen vatandaşa "ananı da al 
git" diyenler, Laikliği yeniden tanımlayanlar, 

Cumhuriyetin temel taşlarını yerinden 
oynatanlar,

Bölücü örgütün siyasal platforma taşınması 
için elinden geleni yapanlar,

Talibanın önünde diz çökenler,
ABD’nin, AB'nin, IMF'nin, Dünya

Bankası'nın direktifleri doğrultusunda ülke 
yönetenler,

Din simşa arına kefalet edenler yeniden 
ı iktidara gelmezlerdi.

o_
s

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldıım nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Kadri GÜLER

Marmarabirlik para dağıtalı 
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim 
Aksoy, kooperatife 736 ton zeytin alındığını belirterek, toplam 1 milyon 981 bin 
YTL tutarındaki ödemelerin Salı gününden itibaren başlayacağını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

72 Nolu Marmara 
birlik Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi zeytin 
alımlarına başladığı 
29 Ekim 2007 
tarihinden bu 
yana kooperatife 
zeytin veren 
ortaklarına 
para ödemeye 
başlayacak.
72 Nolu Marmara 
birlik Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
yaptığı açıklamada; 
şimdiye kadar 
alım yapılan 
736 ton zeytinin 
bedeli olan 
1 milyon 981 bin 
YTL tutarındaki 
ödemenin Pazartesi 
öğleden sonra 
banka şubesine 
bildirileceğini ve 
Salı gününden

itibaren Ziraat 
Bankası Gemlik 
Şubesi’ne yatırıla
cağını bildirdi. 
On beş günde 
bir ödemelerin 
yapılacağını 
duyuran Aksoy, 
kooperatife 
ürün veren 
ortakların alacak

larının tamamının 
ödeneceğini 
duyurdu.
Zeytin atımlarının 
başlamasıyla 
birlikte kooperatif 
depolarına iri 
taneli zeytinin 
getirildiğine dikkat 
çeken İbrahim 
Aksoy, şimdiye

SATILIK ■ KİRALIK LÜK DAİRELER VI İSTERLERİ 

bayta$* www.baytasinsaat.com

---- YENİ PROJEMİZ------- i 
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.baytasihsaat.com Tel: 513 42 21 faWT1794

kadar 200 taneli 
102 ton, 210 taneli 
60 ton, 220-230 
taneli 95 ton, 
240-260 taneli 
127 ton, 270-290 
taneli 104 ton, 
300-320 taneli 
65 ton, 330-360 
taneli 67 ton 
ahm yapıldığını 
bildirdi.
Kaplık zeytinin 
yanı sıra 61 ton 
yağlık zeytin 
alındığını bildiren 
Aksoy, 32 ton 
Ezmelik ve 
5 ton dip zeytin 
aliminin 
gerçekleştirildiğini 
söyledi. 
Marmarabirlik 
zeytin depolarında 
üretici ortakların 
getirdiği zeytinlerin 
alımları sürerken 
para ödemelerinin 
15 günde bir 
yapılacağı 
duyuruldu.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, V'Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
v Dış kapı çelik kapı, 

kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

S Islak zeminler seramik 
______

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasihsaat.com
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Önceki gün toplanan Büyükşehir Meclisi İhtisas Komisyonlarında Gemlik’! temsil edecekler

Biiviikşehir komisyonlarında! GeınliMİ 
Önceki gün toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
yapılan seçimlerde Gemlik Belediye Meclis üyelerinden Ali 
Okuroğlu, Nurettin Bay, Haşan İnce, Av. Refik Yılmaz ve Mimar 
Cemal Aydın Aybey çeşitli İhtisas Komisyon üyeliklerine geçildiler.

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Gazetecilik...

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'i Büyükşehir 
Belediyesi'nde 
temsil eden 
5 meclis üyemiz 
çeşitli komisyonlar
da görev aldılar. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 
15 Kasım 2007 
Perşembe günü 
yapılan olağan 
toplantısında, 
ihtisas komisyon 
üyeleri ile 
belediyenin en 
önemli organı 
olan Encümen 
Komisyonu’na 
seçimler yapıldı. 
84 üyeden 
oluşan Büyükşehir 
Meclisi’nde, 
5 kişilik Encümen 
Komisyonu’na 
Ali Okuroğlu'da 
seçildi.
Belediyelerin 
kalbi olarak 
nitelendirilen 
Encümen üyeliği 
görevine bir 
Gemliklinin 
getirilmesi 
ilçemiz açısından 
önem taşıyor. 
Öte yandan 
Büyükşehir İmar 
Komisyonuna 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey seçilirken, 
Meclis üyemiz 
Nurettin Bay da 
Bütçe Plan 
Komisyonu gibi

ALİ OKUROĞLU NURETTİN BAY CEMAL AYDIN 
AYBEY

çok önemli 
bir komisyonda 
görev aldı.
Bay’ın Gemlik'e 
yatırımlar 
konusunda 
yararlı olması 
beklenirken, 
Meclis üyemiz 
Dr. Haşan İnce de 
Sağlık ve Çevre 
Komisyonu 
üyeliğine yeniden 
seçildi. İnce’nin 
ilçemiz ile il arasın
da sağlık konuların
da iletişim kurması 
bekleniyor.
Komisyon 
üyeliklerine seçilen 
Gemlik'li meclis 
üyemizden biri 
de Avukat Refik 
Yılmaz oldu. 
Hukuk Komisyonu 
üyeliğine seçilen 
Avukat Refik 
Yılmaz, bu 
görevi yanında

REFİK YILMAZ HAŞAN İNCE

grup sözcülüğü 
gibi önemli bir 
görevi de üstlen
miş bulunuyor. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
önderliğinde 
birlik, beraberlik 
ve uyum içerisinde, 
ilçemizde istenilen 
yatırımlar başta 
olmak üzere

tüm konularda katkı 
sağlayacaklarına 
inandığımız 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi ihtisas 
Komisyon üyeleri 
miz aynı zamanda 
BUSKİ Genel Kurul 
ve Yönetiminde 
de bulunarak bu 
görevlerini de 
yürütecekler.

Medyanın da iş dünyasının da gözü ve 
kulağı, Sabah gazetesiyle A Televizyonunun 
satışına kilitlenmiş durumda.

Söylentilerle dedikodular birbirine karışıyor.
Yerli ve yabancı alıcı isimleri üzerinde 

sayısız dedikodular yapılmakta.
Yabancı alıcılar hakkında bir şey diyemeyiz.
Dünyadaki büyük sermaye daha da 

büyümek ve globalleşmenin gereğine uygun 
biçimde çeşitli coğrafyalarda yatırım yapmak 
zorunda

Yerli sermayenin medyaya girmeye hevesli 
olmasını anlamak ise çok kolay değil.

Yakın geçmişte "Bir banka-bir gazete-bir 
televizyon kanalı" sahibi olmak "Ankara'daki 
ler" e ulaşmanın yöntemi olarak kabul edilirdi.

Böylece devlet ihalelerinden pay almak 
hesapları yapılırdı.

Ama bu dönem geride kaldı.
Bu serüvenin kahramanları şimdi TMSF'nin 

vesayeti altındalar....
Oysa bugün bir gazeteye sahip olmayı 

düşünen girişimci sermayenin sahibi, kendisi 
ve ülkesi için yararlı görüp attığı bütün adım
ların, gazetesinin bazen köşelerinde bazen da 
haberlerinde, "vatana ihanet", "Amerikan 
uşaklığı", "rejim düşmanlığı" şeklinde damga 
(anacağını göze almak durumundadır.

Bunun yanında özellikle yazılı basında kar
lılık çok düşük noktadadır.

Gazeteler maliyetlerinin altında fiyatlarla 
satılmakta, reklam pastasından pay almak ise 
giderek zorlaşmaktadır

Siyasi iktidara yaranmak gibi bir niyetiniz 
varsa bile, bunu tam olarak gerçekleştirmeniz 
de mümkün değildir.

Çünkü gazetenin çalışanlarının tümünün bu 
niyetinize uymasını bekleyemezsiniz.
Kalemleri satın alamazsınız..

Bir de olayın diğer işletmelere benzemeyen 
bir yanı vardır.

Bir gazetenin sadece iki gelir kaynağı 
bulunur: Satış ve reklam gelirleri.

Buna karşı bir gazetenin sayısız gider kale
mi bulunur.

Hiç tanımadığınız insanlar sizin hesabınıza 
seyahat eder, harcamalar yapar ve onlardan 
sadece haber, yorum ve fotoğraf beklersiniz.

Gazetenin asıl ham maddeleri makine, 
mürekkep, kağıt, film değil, haber, yorum, 
fotoğraf gibi değerlerdir.

Zekadır, yaratıcılıktır.
Basın patronluğu zordur
Üstelik gazete denilen ürün bir gün içinde 

eskiyip hurdaya çıkmaktadır.
Anlatmak istediğim kısaca şunlar.
Türkiye'de medyaya girmek isteyen ser

mayenin sahipleri, "basın patronu" olmanın 
zorluklarım hesap etmelidirler.

Ünlü ve itibarlı olmak isterken, olmadık 
yerde çeşitli damgalar yemek, kimseye 
yaranamamak, rakipler tarafından sürekli 
teşhir edilmek, bazen devletin, bazen siyase 
tin, bazen kamuoyunun, sık sık da basın 
çalışanlarının nefretine hedef olmak vardır her 
basın sermayesinin kaderinde.

Gazetecilikte ağırlık sahibi olmanın en 
kestirme yolu, kendi asıl işinde başarılı olmak
tır.

Asıl işi gazetecilik olanların sayısı ise 
giderek azalmaktadır.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bursa’yı tanıttı sıra Gemlik’te
Karagöz ve Hacivat Neden Öldürüldü aldı filmiyle Bursa’yı tanıtarak ödül alan Ezel Akay, 

yeni projeleri arasında Gemlik’te yer alıyor. Akay, Mevlana konularının anlatıldığı bir filmden 
sonra savaşın özellikle Türkiye için ne kadar kötü olduğunu ve demokrasi kılıcının üzerimiz
den kalkma zamanının geldiğinin anlatılacağını bir film çekeceğini söyledi. Akay’ın savaşın 

özelliklerini anlatan filmin çekimleri Gemlik ve İstanbul ağırlıklı olacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
'Hacivat Karagöz 
Neden Öldürüldü?' 
filmiyle memleketi 
Bursa'ya sağladığı 
katkılardan 
dolayı ödüllendirdiği 
ünlü yönetmen 
Ezel Akay, 
'Mevlana, şems 
ve tasavvuf 
konularının 
anlatıldığı bir film 
çekeceğini söyledi. 
Derviş Zaim ile 
'Tabutta röveşata' 
filmiyle en çok 
ödül alan yerli 
film unvanını elde 
eden, 'Güneşe ' 
Yolculuk', 'Şelale', 
'Karpuz kabuğundan 

gemiler yapmak' ve 
'Neredesin Firuze' 
çalışmalarıyla yapım
cılıktaki başarılarını 
artıran Ezel Akay, 
son olarak
"Hacivat Karagöz 
Neden Öldürüldü?" 
ile sürdürdüğü 
zirveye yolculuğunu 
'Mevlana'yı 
canlandırarak 
perçinlemek istiyor. 
Kukla ve Gölge 
Oyunları Festivali 
için geldiği 
memleketi 
Bursa'nın tanıtımına 
yaptığı katkılardan 
dolayı Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
ödüllendirilen 
Ezel Akay, 'Mevlana, 

şems ve tasavvuf 
konularının 
anlatıldığı bir film 
çekeceğini söyledi. 
Mevlana, Şems 
ve bu 2 ismin 
tasavvufla ne 
ifade ettiği ile 
ilgili uluslararası 
ortaklı bir filmin 
hazırlığını 
sürdürdüğünü 
anlatan Akay, 
"Filmin çekimlerine 
gelecek yaz 
aylarında 
başlayacağız. 
Filmde Mevlana'yı 
Türk, Şems'i 
ise İngiliz bir 
oyuncunun* 
oynayacak" dedi. 
Filmin 2008'in

son ya da 2009'un 
ilk aylarında vizyona 
girebileceğini 
bildiren Ezel Akay, 
"Konya'da çekimleri 
yapılacak olan bu 
filmden daha önce 
de bir savaş filmi 
çekeceğim. 
Bu filmle savaşın 
özellikle Türkiye için 
ne kadar kötü 
olduğunu ve 
demokrasi kılıcının 
üzerimizden kalkma 
zamanının geldiğini 
anlatacağım. 
Bu filmin çekimleri 
de Gemlik ve 
ağırlıklı olarak 
İstanbul'da 
yapılacak" diye 
konuştu.

Cem Güler CHP 
İlçe Başkanı oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP İlçe yönetiminin 
görevden alınmasın
dan sonra ismi 
MKYK’na bildirilen 
Cem Güler'in İlçe 
Başkanlığına 
getirildiği öğrenildi. 
Erdem Akyürek’in 
yönetim kurulu 
ile girdiği sürtüş
menin ardından 
üç kez arka 
arkaya toplanamayan 
yönetim kurulu 
parti tüzüğü 
gereğince görevden 
alınarak, disiplin 
kuruluna sevk

edilmişlerdi.
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan'ın 
da destek vererek 
önerdiği Cem 
Güler'in önceki 
gün Ankara'dan 
İlçe Başkanlı için 
ataması geldiği 
öğrenildi.
Kendisine henüz 
atama yazısının 
gelmediğini söyleyen 
Cem Güler, ilçe 
başkanlığı için sorun 
olmadığını belirterek 
yönetim kurulu belir
leme çalışmalarının 
sürdüğünü söyledi.

Ekonomiye değer 
katanlar ödüllerine

kavuşuyor
Bursa'da ekonomiye 
değer katanlar ödül
lerini 24 Kasım'da 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile TOBB 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Rifat Hisarcıktı 
oğlu'nun katılacağı 
törenle alacak.
Bursa. Ticaret ve Sa 
nayi Odası (BTSO), 
yüksek düzeyde 
vergi ödeyen ve ihra
cat yapan, uluslar 
arası taşımacılık ile 
turizm faaliyetleriyle 
döviz girdisi sağla 
yan başarılı üyelerini 
ödüllendiriyor. Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile TOBB

Yönetim Kurulu Baş 
kanı Rifat Hisarcıktı 
oğlu'nun da katıhmıy 
la düzenlenecek ödül 
töreni 24 Kasım 
günü odanın hizmet 
binasında yapılacak. 
Konuyla ilgili olarak 
açıklama yapan 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, 
Bursa ve bölgesinin 
öncü ve yönlendirici 
kuruluşu durumunda 
olan BTSO’nun 
yaptığı pek çok 
başarılı çalışmaya 
ilave olarak görev
lerinden birisinin 
de üyelerini 
ödüllendirmek 
olduğunu ifade etti.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bir kedim biie yok..
Benim bu yaşıma kadar evimde 

ve işyerimde beslediğim, dostluk 
kurduğum iki köpeğim oldu.

Lassie ve Paşa..
Biri İngiliz kırması av köpeği 

‘Lassie’ Collie cinsi, diğeri ‘Paşa’ 
İngiliz kırması..

Lassie ile tanışmadan önce 
köpek de evde işyerinde beslenir- 
miymiş derdim.

Ama, onun sevimliliği, aklı, dost 
luğu ve bağlılığı ile tanışınca yanıl 
dığımı anladım.

Evinde veya işyerinde bir hayvan 
beslemeyenler bunu anlayamazlar..

Besleyenlere de toplumumuzda 
pek hoş gözle bakmazlar.

İnsan sevgisi belki de kendi gibi 
olmayan ama insana yakın olan hay
vanı da sevmekten geçiyor.

Bu bir tercih sorunudur.
Lassie’yi ben değil bizim mahalle 

seviyordu.
Bir gün akşam saatlerinden kapı 

önünde otururken, gezintiye çıktı.
Bir daha onu göremedik.
Bizden ayrılması mümkün değildi 

ama onun çalındığını öğrendik.
Aramadığımız yer kalmadı.
Bursa’hin köylerinde olduğu 

söylendiğinde oralarda bile iz sür 
dük.

Elektrik direklerine “Kayıp Köpek 
aranıyor" ilanları astık.

Nafile..

Güne Bakış^
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Yok yok..
Barış günlerce ağladı.
Ama Lassie’yi bulamadık.
2003 yerel seçimleri yaklaşmıştı.
Barış yine Lassie için ağlıyordu.
Faruk Güzel’in seçim afişleri, 

araba giydirmesini de bizim matbaa
da hazırlıyorduk.

“Üzüldüğüne bak.
Ben sana dalmaçyah vereyim.

Bende üç tane var..’’ dedi.
Barışın sevincini görün siz..
Umurbey’e taşınasıya kadar Paşa 

ile tanışmıyorduk..
Bir gün O’nu Bursa’da bakıldığı 

Osmanh Et Lokantası’ndan alıp evi 
mize getirdik.

Yanında iki köpek daha vardı.
Biri kardeşiydi sanırım.
“Paşa”nın bir gözü mavi bir gözü 

kahverengiydi.
Tam bir av köpeğiydi.
Daha bir yaşında bile yoktu.
O’na önce bir kulübe bulduk.
Evini kurduk bahçeye.
0 da ailenin bir ferdi oldu sanki..

İşten gelmemizi dört gözle bek
lerdi.

Biz gelir gelmez gezmeye çıkar 
ihtiyacını giderir gidermez karnını 
doyururduk.

Karnı doyduğunda kuzu kesilir 
di.

Evin çevresine bir yabancı yak- 
laştırmazdı.

Zor sakinleştirirdik. •
Bahçeye saldığımda hemen ye 

mek yediğimiz balkonun korkuluk
larına tutunur, gözümün içine ba 
kardı.

Paşa ile çok çabuk kaynaştık.
0 da bizim bir parçamız oldu.
Biz işe gittiğimizde evimizin 

sadık bekçisiydi.
Zor yanı, sabah çok erken kalkıp, 

tuvalet ihtiyacını gidermek için 
uyanmamız olurdu.

Eğer onun bu ihtiyacını gidermez 
sem saatlerce havlardı.

Konu komşu rahatsız olmasın 
diye mecburen uykunun en tatlı 
saatinde yataktan kalkar, onu 

dışarıya götürürdüm.
Köpek ve hayvan sevmeyen yaşlı 

annem bile “Paşa” ile tanıştıktan 
sonra köpek sever oldu.

Geçen günlerde bana “Paşa’’yı 
sordu.

Mayıs ayında bir sabah erkenden 
sabah tuvalet ihtiyacını gidermesi 
için “Paşa”yı serbest bıraktım.

Uyku gözümden akıyordu.
“Döner gelir" dedim.
0 ihtiyacını giderdikten sonra 

eve döner, kulübesine çekilir, benim 
karnını doyurmasını beklerdi.

Barış’ı da her sabah okul servi- 
nine kadar götürür eve dönerdi.

0 gün de öyle oldu.
Barış’ı uğurladı. Ben yataktay

dım. Bir saat sonra komşular “Paşa" 
nın dış kapı önünde kımıldamadan 
yattığını görmüş, bana seslendi.

Ölmüştü, inanamadım..
Ölümünün nedenini bugün bile 

öğrenemedim.
Uzun zamandır “Paşa”nın yerini 

dolduran olmadı.
Bazı günler evimin balkonuna 

kediler geliyor.
Beyazlı, karalı, sarı tüylü kediler.. 

Onlara yemek veriyorum.
Lassie’nin ve Paşa’nın boşluğu 

içimde.
Sorsalar hayvan besliyor musun 

diye. Derim ki; bir kedim bile yok.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

GÜZEL GEMLİK ÖZLEMİ
AKP Gemlik İlçe 

yöneticileri, sivil 
toplum örgütleri ve 
derneklere olan gezi
leri programında 
üyesi olduğum Girit 
ve Rumeli Türkleri 
Kültür Dayanışma 
Derneği’ne de teşrif 
ettiler.

İlçe Başkanı 
Sayın Enver Şahin’i 
dinleme fırsatı bul
duk. Düşünceleri, 
öne koydukları 
düşünceler bizlerin 
yıllar önce savun
duğumuz 
düşünceleri.

Ağırlık olarak 
eğitim, insan sağlığı 
ve yeşil alanlar ve 
gayri nizami kentleş
menin yaratılmasın
daki etmenler.

Toplumun 
şikayetçi olduğu 
konular.

Hatalar nasıl ve 
nerede başladı.

Gemlik bir turizm 
ilçesi mi olsun, 
yoksa sanayi ilçesi 

mi olsunla başladı.
Türk turizminin ilk 

başladığı yer Erdek 
ile Gemlik’tir 196O’lı 
yıllarda.

Gemlik o yıllar 
şipşirin bir ilçe, 
denizi pırıl pırıl..

Küçük Kumla’da 
kiraz bayramları ile 
yerli turizm yıllar 
önce başlamış.

Ankara’dan 
Eskişehir’den 
Bursa’dan İstanbul’
dan, o günlerde 
yeterli turistik tesis 
olmadığından günü 
birlik akın akın insan 
geliyor. Motorlar çalı 
şıyor, otobüslerin 
biri gidip geliyor.

İlçede canlı bir 
hayat.

Bu arada BP yer 
arıyor dendi. Tuzla 
çiftliği Kocaçukur 
Mevkiinden bugünkü 
yerleşim yerini aldı.

O yıllarda beledi 
ye meclisi üyesi 
idim.

İzin verilmesin 

diye yoğun muhale
fette bulundum.
Deniz trafiği ile 
denizin kirleneceği
ni, akaryakıt stok 
tanklarının büyük 
tehlike yaratacağını, 
şirketin o günkü 
uygulanan genel 
ücretlerinin üstünde 
ücret politikasını 
uyguladığını, ilçede 
iş barışının bozula
cağını, beraberinde 
başka sanayi kuru
luşlarının geleceğini, 
hep ifade ettim.

BP kuruldu. 
Arkadan AZOT 
Sanayi, Kartal Beledi 
yesi’nin sanayi kuru
luşlarının ilçeden 
kalkması kararı son
rası Borusan, derken 
Çimtaş, Marmara 
Kimya, Liman 
İşletme Tesisleri.

Gemlik oldu bir 
sanayi ve liman 
şehri. Ardından 
sürekli göç, terör 
belasının güç 
teşviki.

Mütehaitlerin 
belediye meclis
lerinde hakimiyet 
sağlamaları.

Ovada yer kapa 
tana hisseli arsa 
satışları, kaçak 
inşaat veya geçici 
inşat ruhsatları ile 
sağlıksız ve çarpık 
yapılaşma ulaşıla
mayan belediye 
hizmetleri şehir planı 
ve revize imar plan
larında sade vatan
daşların mülklerinde 
gösterilen yeşil alan
ların kapatılıp son
radan imara açılarak 
gökleri tırmalayan 
apartmanların di
kilmesi.

Gemlik’in birinci 
derece deprem böl
gesi olduğu bilindiği 
halde akla estikçe 
hiç bir neden göste 
rilmeksizin yapılara 
kat ilaveleri, görmez
den gelen mülki 
sorumlu amirler.

Dünyaca şifalı 
suyu ile ünlü ılıca 

tesislerinin bugünkü 
feci hali. Malını koru
makla yükümlü olan
lara hiçbir hesabın 
sorulmadığı bir 
anlayış duyarsızlık.

Sağlıksız bir 
kanalizasyon 
şebekesi.

Arıtmasız dereye 
ve denize bırakılan 
pis su salınmaları.

Doğayı resmi 
mercilerin kir
letmesi.

En yüksek bir 
eğitim kurumu olan 
üniversite kam- 
püsüne karşı olma 
lar, yerin verilmeme
si için direnmeler. 
Bayağı bir uslupla, 
bayağıca isnatlar.

Kampüs önünün 
mezbelelik halinin 
kaldırılmasına karşı 
olan bir anlayış.

Yeşil alanlara 
Muhtarlık Hizmet 
binası inşaatını ka
bullenmeler.

Tüm bunları 
sade Gemlikli 

vatandaşım yarat
madı.

Sizler, biz siyaset 
ile ilgilenenler, 
eşraf, toplumda 
söz ve güç sahibi 
olanlar yarattı.

Bakın sizler 
AKP’li arkadaşları 
mın da gücü 
yetmiyor doğruları 
gerçekleştirmeye.

Hizaya gelmeyen
leri götüremiyor
sunuz, kendiniz 
bırakıp gidemiyor
sunuz.

Neden ?
Nedenlerinin 

sonucunu bir 
bilsek...

Belki bizler 
bilemiyoruz çoğu 
kişi biliyordur.

Vatandaş 
bildiğini bir söyleye- 
bilse...

Kuzu gibi 
sessiz olmasa, 
bu olumsuzluklar 
olabilir miydi 
hiç....

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Sınır ötesi operasyonu 
uygulama sürecindeyiz”
Kara Kuvvetleri Ko 
mutanı İlker Başbuğ, 
TBMM Bakanlar

I Kurulu'na yetki 
verdiğini anımsa
tarak, şimdi sınır 
ötesi harekatı uygu
lama sürecindeyiz. 
Özellikle karar veri 
çileri serbest bırakın 
ki bu süreç sağlıklı 
yürütülsün” dedi. 
KKTC'nin 24. kuruluş 
yıl dönümü nedeniyle 
düzenlenen resepsi 
yona katılan Kara 
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral İlker Baş 
buğ, gazetecilerin 
Dağlıca saldırısı 
ve sınırötesi harekat 
ile ilgili sorularını 
ayrıntılı bir biçimde 
yanıtladı. Sınırötesi 
harekatın anlaşılması 
için olaya geniş çap 
ta bakılması gerek
tiğini ifade eden Baş 
buğ, “Terör ile müca 
dele bir süreçtir ve 
bu süreç, silahlı 
mücadeledir. Bu 
silahlı mücadele zor
dur” değerlendirme 
sinde bulundu.
Teröre karşı verilen 
silahlı mücadelenin 
acı verici olduğunu 
ve şehitlerin acısının 
yaşandığını söyleyen 
Başbuğ, “Güvenlik 
güçlerinin terörle

mücadele görevinin 
uygun şartlar oluş
tuğunda her fırsattan 
istifade ederek 
yurt içinde ve yurt 
dışında her ne olursa 
olsun terör örgütüne 
darbe vurmaktır” 
şeklinde konuştu. 
Orgeneral Başbuğ, 
sınırötesi harekatın 
terör örgütü ile 
mücadelenin önemli 
bir parçası olduğu
nun da altını çizdi. 
Sınırötesi harekat 
ile ilgili yapılan yo 
rumlara da değinen 
Başbuğ, yorumların 
havada kaldığını 
belirtti. Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin ilk 
sınırötesi harekatı 
1983'te, sonun
cusunu ise 2001'de 
yaptığını hatırlatan

Başbuğ, “Tüm 
sınırötesi harekatlar 
başarılı” dedi. 
Sınırötesi harekat 
ile ilgili tezkerinin 
TBMM'den çıktığı 
ve Bakanlar 
Kurulu'na yetki 
verildiğini anımsatan 
Başbuğ, “Şimdi 
sınırötesi harekatı 
uygulama sürecinde 
yiz. Şimdi özellikle 
medyadan bir istir 
hamım var. Artık bu 
süreçte karar verici
leri serbest bırakın 
ki bu süreç sağlıklı 
yürütülsün” 
derken bir soru 
üzerine de “Tüm 
karar alıcıları” 
diyerek sivil ve 
askeri tüm karar 
alıcıları kastettiğini 
kaydetti.

CHP istifa depremi
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Eşref 
Erdem, parti yöneti
mindeki tüm görev 
lerinden istifa etti. 
Erdem, Parti Meclisi 
ve Merkez Yönetim 
Kurulu (MYK) Üyeli 
ği de dahil olmak 
üzere partideki 
görevlerinden istifa 
ettiğini söyledi. 
CHP'nin iki gün 
önce yapılan MYK 
toplantısında Erdem 
ile genel sekreter 
Önder Sav arasında, 
görevden alınan 
Çankaya İlçe Başkanı 
Mustafa Yıldırım'ın 
itirazının görüşülmesi 
sırasında tartışma 
yaşanmıştı 
Görevden . a 
karşı çıkan L. dem,

tartışmanın ardından 
toplantıdan ayrılmış, 
yapılan oylamada ise 
Yıldırım'ın itirazı 
reddedilmişti.
Erdem, bir süre önce 
de TBMM Genel 
Kurulu'nda sınır ötesi 
operasyona konusun 
da Hükümet'e yetki 
verilmesine ilişkin 
tezkere oylamasında,

partisinden farklı bir 
yaklaşım sergiley
erek "ret" oyu kul
lanmıştı.
Erdem, yaptığı 
açıklamada parti 
üyeliğinin süreceğini 
belirtirken, istifa 
gerekçelerine ilişkin 
detaylı açıklamaların 
daha sonra yazılı 
olarak yapılacağını 
bildirdi.

MYK’da Erdem 
ile Genel Sekreter 
Önder Sav'ın 
karşılıklı sert 
tartışmalarına 
müdahale eden 
Deniz Baykal'ın 
Sav'dan yana 
tavır koymasının 
Erdem'i 
istifa noktasına 

getirdiği belirtiliyor.

T IW A a> “SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başla ulan “"uyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketimin'' için siz de katılın

GİRİT’TE YAŞANMIŞ OLAYLAR

Talat Canbay'dan dinlediğim 
olay.

Babam atletik yapılı bir 
insandı, pazulu kolları ile amuda 
kalkar, elleri üzerinde yürür, tek 
kolu üzerinde dengede durur
muş, saltolar perendeler atar, 
çevredeki bir çok engelleri, 
sıçrayıp aşarmış. Bu özelliğinden 
dolayı kendisine Canbazaki veya 
Canbazo Mehmet derlermiş. 
Amcam Mercan'ın kaynı Ali, kara 
kaşlı kara gözlü, boyu poşu yerin 
de yüzüne heybet veren sivri 
uçlu gür bıyıkları ile görenlerde 
çarpıcı etki bırakırmış.

Ali yürüyüşlü atı ile arazisine 
gidip gelirken, yolu üzerindeki 
Rum evinden genç bir kadının 
kendisine göz diktiğinin ayırdına 
varmış. Ali, evli olmasına karşın 
gençliğin pervasızlığı ve ateşiyle 
gözlerini kadına çevirerek işaret 
yapmakta sakınca görmemiş.

İlk işaretleşmeden sonra 
işaretleşmeler çoğalmış, ilişki 
boyutunun nereye kadar gittiği 
hakkında bilgileri olmamış, amma 
başına açtığı işe şahit olmuşlar.

(Şunu da belirteyim, Girit'te 
Türk kadınları dışarıda sadece 
yüzleri açıkta kalacak şekilde, 
hatta bazıları yüzlerine tül örterek 
gezerlermiş. Kum kadınları, baş 
lan yüzleri açık, veya şapka taka 
rak gözlere daha batar şekilde 
dolaşırlarmış.

Türk kadınları,'anneler erkek 
evlatlarına Rum kadınlardan uzak 
durmalarını tembih ederlermiş. 
Müslüman olmayan kadınlarla 
cinsel temasın imanlarını 
zedeleyeceğini, zayıflatacağını 
ileri sürerek korkuturlarmış 
onları. Ancak, şıklık örneğinde 
daha çekici görüntü veren Rum 
kadınları karşısında, bu söylem
ler bir kulaktan girer, diğer kulak
tan çıkarmış.)

Ali'yi tutku kör etmiş olacak, 
kadının erkek akrabalarının 
peşine düştüklerini ruhu bile 
duymamış. Bir gün Kandiya 
çarşısında akşam üzeri dola 
şırken, arkadan yaklaşan ayak 
sesleri arasında, ense köküne 
sersemletici bir yumruk yemiş.

Daha ne olduğunu anlamadan, 
bir el ağzını kapatmış, kollarına 
giren iki kişi ite kaka yakındaki 
tavernaya sokmuşlar.

Görenlerden biri evine gidip 
karısına ulaştırmış olayı. Karısı 
telaş içinde koşmuş, koşuştur
muş en büyük ümidi herkesçe 
tanınan babamda imiş. Evimize 
gelmiş, babam daha tarladan 
dönmemişmiş. Kadın yoluna çık
mış, beklemeye başlamış. 
Karşılaştıklarında bir çırpıda 
olayı anlatmış.

Babam eve gelmiş, tozlu kır 
pantolonunu değiştirmiş. 
Tabancasını kuşağına sokmuş 
doğru tavernaya. Bakmışlar ta 
verna kapalı. Kadıncağız amca 
kocamı kurtar, yoksa kesecekler 
diye yırtınıyormuş.

Görgü tanığına giderek oraya 
soktuklarını doğrulatmışlar. 
Taverna sahibinin evi yakınmış. 
Kapısına gidip çalmışlar.

Tavernacı rahatsızlandım , 
yemekler de bitti orda kimse yok 
demiş, lafları dolaştırıp durmuş. 
Babam, tavernayı aç arama 
yapacağım deyince, daha fazla 
direnememiş ve açmış.
Bakmışlar yemekler olduğu gibi 
duruyormuş. Masa ve sandalye
den başka görünen yok.

Babam köşe bucak 
araştırırken, bölme arkasından 
sesler duymuş. Sesleri sorunca 
taverna sahibinin çelişkili cevap
larından şüphelenmiş. Babam 
tabancasını çekmiş, Rum'un 
başına çevirmiş. Çabuk beni 
onların yanına götür, yoksa 
buradan sağ çıkamazsın demiş. 
Rum durumun ciddiyetini 
anlayınca tezgahın arkasına isa
bet eden gizli küçük kapıyı 
açmış. Sesler daha belirgin
leşmiş. Babam, Rum'u önüne 
siper ederek eli belindeki silahta, 
mahzen gibi bir yere girmişler. 
Kenarında fıçı dizili dar bir kori
dordan genişçe bir boşluğa 
ulaşmışlar. Tavana asılı lüks lam
bası ışığında,ortada mezelerle 
donanmış masa etrafında beş 
kişi, şen şakrak şarap içiyor keyif 
yapıyorlarmış..

Babamın, (İyasas) merhaba 
sözü ile donup kalmışlar. Meğer, 
zorbalar tavernayı zararını 
karşılarız deyip zorla kapattır
mışlar. Tavernada içkiye erken 
başlamış iki müşteriyi de yanları
na alarak, gizli bölümde alemle 
rine devam ediyorlarmış. Babam 
sandalyelerin yarı karanlık arka 
tarafında, seslerini duyup bur
nundan çıkardığı sesi debelenip 
duyurmağa çalışan amcamın 
kaynını görmüş. Ayakları, elleri 
arkada ve ağzı bağlı şekilde kur
banlık koç gibi yerde yatıyormuş. 
Müşteri olarak orada bulunanlar
dan biri, babamın tanıdığı imiş. 
Kendisini görünce ayağa kalk
mış, Hoş geldin Canbazaki, diye 
rek karşılamış, Masadaki kadehi
ni alıp çek şunu demiş ve baba
ma uzatmış. Şarabı içince diğer 
dört kişi de bunu da, bunu da iç 
diye tutturmuşlar.

Babam derin bir nefes aldıktan 
sonra, masadaki dört kadehi, tek 
elinin parmakları arasına alarak 
dökmeden birbiri ardına yuvar
lamış. Üstüne Girit'in meşhur 
mezesi (LUBUNA) dan ağzını 
doldurmuş (Meze hakkında bil
gim yok.) Rumlar babamın şarap 
içmesini fırsat bilmişler, sarhoş 
edip avlarını ikiye çıkarmayı 
düşünmüş olacaklar ki, aşırı 
derecede şarap ikramı zorla
masında bulunmuşlar. Babam 
tuzağa düşmemiş. Ağzı boşalınca 
ben kardeşimin kaynını almağa 
geldim. Rumların gözü belindeki 
şişkinliği ve çok az kabzası görü
nen tabancaya takılmış.

Biz de kendisini korkutmak 
istemiştik.

Birazdan salacaktık demişler. 
Böylece amcamın kaynı Aliyi kur
tarmış oldu.

Karısı sevine göz yaşları ile 
boynuna Sarılmış, Allah senden 
razı olsun diyerek dualar etmiş.
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Lodos yine 35 kişiyi zehirledi
Bursa'da saatteki 
hızı yer yer 70 kilo
metreyi bulan lodos 
nedeniyle sobadan 
sızan karbonmo- 
noksit gazından 
zehirlenen 35 kişi 
hastanelere müra
caat etti. Lodos 
nedeniyle ağaç 
dalları koptu, 
tabelalar devrildi, 
vatandaşlar yürü 
mekte zorluk çekti. 
Yapılan tüm uyarılara 
rağmen lodoslu 
havalarda kömür

Bursa’da akıllara ziyan hırsızlık
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
'Belediyeden 
geliyorum, birazdan 
mü dürüm gelecek, 
evde para görürse 
sana yardım etmez, 
paralı kutuya 
koyup buzdolabına 
sakla' diyen 
kimliği belirsiz 
kişi, yaşlı kadının 
10 bin YTL 

sobasından çıkan 
gaz zehirlemeye 
devam ediyor. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü, şiddetli 
lodos nedeniyle 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenen 
35 kişinin hastane 
lere müracaat ettiğini 
açıkladı. Müdürlük 
yetkilileri, zehirlenen
lerden 29'unun ayak
ta yapılan tedavisinin 
ardından taburcu 
edildiğini, 6 hastanın 

parasını alıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Değirmenlikızık 
Mahallesi Çakıl 
Sokak'ta ikamet eden 
Hayriye Dedegil'in 
(74) evine gelen 
kimliği belirsiz bir 
kişi, 'Teyze ben 
belediyeden 
geliyorum, 
birazdan müdürüm 
buraya gelecek. 

ise 24 saat süreyle 
müşahede altında 
tutulduğunu bildirdi. 
Lodos nedeniyle 
şehir genelinde 
ağaç dalları koptu, 
tabelalar devrildi. 
Park halindeki 
çok sayıda otomo
bilde ise maddi 
hasar meydana 
geldi. Meteoroloji 
Müdürlüğü yetkilileri, 
lodosun etkisini 
kaybedip yerini 
yağışa bırakacağını 
belirtti.

Evde para bulursa 
sana yardım 
etmez. Al şu 
kutuyu paraları koy, 
buzdolabına sakla' 
dedi. Bunun üzerine 
yaşlı kadın evdeki 
10 bin YTL parasını 
kutuya koyarak 
buzdolabına 
sakladı.
10 bin YTL’si 
kayıplara karıştı.

Aile boyu uyuşturucu 
şebekesine polis baskını
Bursa'da esmer 
vatandaşlara yönelik 
gerçekleştirilen 
Demircan kod 
adlı planlı operas 
yonlarda çoğu 
akraba 9 kişi gözaltı
na alındı. Hepsinin 
cinayetten hırsızlığa 
uyuşturucu 
ticaretinden adam 
kaldırmaya kadar 
çeşitli suçlardan 
sabıkaları bulunan 
şebekeden, 
11.5 kilogram esrar 
ile 5 bin 75 YTL 
para ele geçirildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
narkotik polisi 
İstanbul-Kilis-Bursa 
üçgenindeki 
uyuşturucu ticaretini 
durdurmak için 
esmer vatandaşlara 
yönelik olarak 
Demircan adını 
verdiği operasyonlar 

düzenledi. 
İlk olarak polis, 
İstanbul'dan 
Bursa'ya geleceği 
öğrenilen ve 2 yıldır 
aranan Ş.B.'yi (29) 
sevgilisi S.C.'yi (35) 
şehir merkezinde 
gerçekleştirdiği 
operasyonda 5.8 
kilogram esrarla 
birlikte yakaladı. 
Örgütün Kilis sorum
lusu olduğu öğre
nilen A.M.Ö. (41) 
ise otobüsle geldiği 
Bursa'da bavuluna 
gizlenmiş 5.6 kilo
gram esrarı S.A.'ya 
(49) teslim ederken 
suç üştü yakalandı. 
Şebekenin göçer- 
tilmesi için polisin 
Vakıf Yolu, Anadolu 
Mahallesi ve 
Kartal Sokak'a 
yoğun olarak 
yaşayan esmer 
vatandaşlardan çete 
ile bağlantıları 

olduğu iddia edilen 
şahısların evlerine 
de operasyonlar 
düzenledi. Olayla 
ilgili olarak örgütün 
lideri olduğu iddia 
edilen anne B.K. (49) 
çocukları T.K. (19) ile 
V.K. (20) ile V.K.'nın 
kayınpederi M.D. 
(54), Ş.B. (29) ile 
dini nikahlı oldukları 
ileri sürülen S.C.
(35), H.Y. (26), 
S.A. (49) ve 
A.M.O. (41) 
gözaltına alındı. 
Zanlılardan birinin 
firarda olduğu 
öğrenilirken olayla 
alakalı 9 kişi, 
"Örgütlü olarak 
uyuşturucu ticareti 
yapmak" suçlarından 
adliyeye sevk 
edildi. Ele geçirilen 
toplam 11.5 
kilogramlık esrar 
ise emanete 
gönderildi.

t L E K T , U O . M A - < ı

A DİKKAT!!
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
EYLÛLAYI FATURASIAĞUSTOS AYI FATURASI

"pCT.SAT.BEa

Marka/TıpJ" 
Çarpan

Endeki__
İlk Endeks 
(♦/-)» Tiiteflın 
Trafı Kaybı

* Tftetim
Birim ___
TEkştim T trtarı

AKTİF
4 50091360:
I .MS

EMDÜKTİF I 
50091360

KYS

22517.000
15657.000

OÖGü.OCa 
..0.12423

KM>MtnF 
. Â90

15403.000
14658.000

.: Û.OÖO
0.05983

6174.00C
0.05383

—369.35

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
I TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.

AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 
İ 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 W 
BUjfflNUDAKİSORlIVE SORUNLÂRINİZA ÇÖZÜM ÖREÎMEİmDİfc 
_JWgİW.O226 81218 29 - 0226 81223 66 f

İstanbul Caddesi No;85/A YALOVA 
0226 812 18 29 - 0226 812 23 66 

www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
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Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİLSATlUKveKİRAUKLARINIZİÇİNBgİARAYINIZ
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 

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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

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

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

t

s

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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2008’de çipli

2008 yılı başından iti 
baren artık çipli pasa 
port devri başlıyor. 
Pasaporttaki bilgiler 
elektronik ortamda 
denetlenebilecek. 
Amaç sahte pasaport 
yapımını engellemek. 
Alınan bilgiye göre, 
Türkiye yeni yıla yeni 
pasaportlarla gire
cek. içişleri Bakanı 
Beşir Atalay, bakan
lığının bütçe görüş 
melerinde yeni pasa 
portları göstererek, 
"Artık Türkiye'de 
güvenlikli pasaport 
devri başlıyor" dedi. 
Pasaportların yeni 
lenmesindeki temel 
amaç güvenlik. 
Sahte pasaport 
yapımını önlemek 
için yeni pasaport
ların defter kısmında 
güvenlik katmanları 
yer alacak.
Bu katmanlarda 
yer alan figür ve 
resimler, morötesi ya 
da kızılötesi ışınlarla

görülebilecek. Her 
pasaporta bir çip 
yerleştirilecek ve 
barkod sistemine 
uygun hale getirile
cek. Böylece kişilerin 
pasaport bilgileri bil
gisayar ortamından 
denetlenebilecek.
Yeni pasaportlar 
optik cihazlardan 
geçirilecek.
Yani artık kayıt ve 
kontrol için 
uzun uzun bekle
nilmeyecek.
Yeni uygulamayla 
pasaportların rengi 
de değişiyor, mavi 
pasaportlar tarihe 
karışıyor. Halen 
diplomatik pasaport 
rengi olan kırmızı 
artık normal pas
aportlarda kullanıla
cak. Diplomatik 
pasaport siyah 
olacak. Devlet 
memurları için 
kullanılan pasaport
ların renkleri 
değişmeyecek.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

8 YAŞ

EN AZ 2 YIL SİGORTA 
DENEYİMİ OLAN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GÜNEŞ SİGORTA 

ÇIPA LTD. ŞTÎ.
TEL: 514 28 28

ISmiSİİ
Kendi Özel besimiz Karbanlıklanınızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

MİSİMİZDE ÛCREnİZraHİZMElİMİZVARDIR
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

ÖZEL AYKENT " 
İLKÖĞRETİM OKULU
Okulumuz bünyesinde 

çalışacak 
PDIÎ Öğretmeni aranıyor

Müracaat Tel :513 50 84
SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU 

0 538 588 37 14

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

SATILIK DAİRE
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE

KİRALIK DAİRE
Tel : 513 96 83 GEMLİK

MANASTIR SOLAKSUBAŞI 
SİTESİ C BLOK 4 KAT 

2 NOLU DAİRE ASANSÖRLÜ 
DOĞALGAZ KOMBİLİ- 

KULLANILMAMIŞ 140 M2 
DAİRE SAHİBİNDEN SATILIKTIR. 

(Mutfak yapılmamış) 

246 34 14
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WW8İİMWIad8Malıasliff ELEMAN ARANIYOR

Anadolu Üniver- 
sitesinin (ALI) uzak* 
tan eğitim sistemine 
göre öğretim yapan 
Açıköğretim, 
İktisat ve İşletme 
Fakültelerine kayıtlı 
öğrencilerin kayıt 
yenileme işlemleri, 
19 Kasım>18 Aralık 
tarihlerinde 
yapılacak.
AÜ Rektörlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
kayıt yeniletmek 
isteyen öğrenciler, 
2007-2008 öğretim 
yılı öğretim gideri 
ve cari hizmet 
maliyetlerine 
öğrenci katkı payı 
1. taksitini 19 Kasım- 
18 Aralık tarihlerinde 
Vakıfbank'ın herhangi

İstanbul’a yağmur bombası atılacak
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, geçen 
yıl yaşanan su 
sıkıntısı nedeniyle 
bir dizi erken önlem 
alarak, Amerika'dan 
kiralanan uçak ve 
ekipmanları ile 
bulutları tohumlayıp 
yağmur yağışı 
elde edecek.
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 
ABD'den kiraladığı 
N361JC kuyruk 
tescilli Piper 
PA31T Cheyenne 
II model, çift motorlu 
turboprop özel 
uçakla bilimsel 
metotlarla uçakla 
bulutları tohumla
yarak yağmur

bir şubesine TC 
kimlik numarasını 
bildirerek ödemek 
zorunda.
Belirlenen kayıt 
yenileme tarihlerinde 
mazeretleri nedeniyle 
bankaya gidemeyen 

yağdıracak. Uçak 
kanatlarının altında 
monte edilen iki adet 
tüpte bulunan gümüş 
iyodür püskürtülerek 
bulut içindeki su 
buharının yoğunlaş
masının ardından 

öğrenciler, yakınları 
aracılığıyla bankaya 
ödeme yapabilecek. 
Öğrenciler, 
bankadan aldıkları 
dekontu AÖF 
bürosuna teslim 
etmek zorunda 

yağmur yağması 
sağlanacak.
2 pilot ve 2 
operatörden oluşan 
bilim adamlarının, 
1 yıllık operasyon 
için Amerika'dan 
2.5 milyon dolara 

değil. Ancak, 
istendiğinde 
gösterebilmeleri 
için dekontun 
saklanması 
gerekiyor. Kayıt 
yenileme işleminin 
gerçekleşip 
gerçekleşmediği, 
bankaya ödeme 
yapıldıktan sonraki 
2 iş günü içerisinde 
AÖF büro web 
sitesi "http://aof- 
buro.anadolu.edu.tr" 
girilerek kontrol 
edilmesi gerekiyor. 
18 Aralıktan sonra 
mazeret kabul 
edilmeyecek ve 
kayıt yenileme 
işlemi yapılmayacak, 
kayıt yenileme 
süresi uzatılmayacak.

Mermer Fabrikamızda 
çalışacak

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

aranıyor 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

VER0NA MERMER LTD.ŞTİ.
Tel: 513 47 39 

Gemlik yolu Mevkii 
Yalova Yolu 2. Km.

Gemlik / BURSA

ELEMANARANIYOR

kiralandığı öğrenildi. 
Uçağın, yağmur 
ve kar yağışının 
arttırılmasının 
yanı sıra sisin de 
dağıtılması ve dolu
nun önlenmesini de 
gerçekleştirdiği 
ifade edildi. Bu sis
temin dünyada 
50 ülkede kullanıl 
dığı kaydedildi. 
Hassas ve bilimsel 
çalışma ile yapılan 
uçuşlar sayesinde 
araştırmalara göre 
yağış miktarı, kara 
ikliminin hakim 
olduğu bölgelerde 
yüzde 5 ila 20, kıyı 
bölgelerinde ise 
yüzde 5 ila 30 arasın
da artırılabiliyor

İşyerimizde çalışacak 
POMPÂCI

TEMİZLİK ELEMANI 
MARKETTE ÇALIŞACAK 

TEZGAHTAR VE 
KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemiikkorfezgazetesi.com

Ekim ayında 4 bin 
126 şirket kuruidu

Türkiye Ista, .tik 
Kurumu'ndan (TÜİK) 
yapılan açıklamaya 
göre, 2007 Ekim 
ayında 2006'nın aynı 
ayına göre kurulan 
şirket ve kooperatif 
sayısı yüzde 15,2

artarak 3583'den
4126'ya yükseldi. Bu 
ayda yeni kurulan 
4126 şirketin 1604'ü 
İstanbul, 635'i 
A- ıra, 247'si İzmir 
v diğer illerde 
b'

ELEMANARANIYOR
Gemlik Yolu üzeri Engürücük 
mevkiinde faaliyette bulunan 

Tomruk ve Kereste Satış 
Depomuz sevkiyat bölümüne 

askerliğini tamamlamış, 
40 yaşını aşmamış 

bay ölçüm 7 puantör elemanı 
alınacaktır. Başvuruların 
randevu alınarak bizzat 

yapılması gerekmektedir.
Görüşülecek Yetkili Kişi 

Satış Müdürü : Ertan Yahşi.
Tel : 0224-5248080-81'

ELEMAN ARANIYOR
İKLİMSA ORHANGAZİ 

BÜNYEMİZDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

KLİMA VEYA 
BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MÜRACAAT TEL:
0 224 572 39 39
0 533 608 48 74

http://aof-buro.anadolu.edu.tr
http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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Sağlık bilinci daha çok meyve suyu tükettiriyor Diabetlilere uyarı
Meyve Suyu Endüs 
trisi Derneği (ME 
YED), düzenlediği 
sohbet toplantısı ile 
meyve suyunun 
.sağlığa yararlarını ve 
meyve suyu tüketim 
trendlerinin gittiği 
yönü değerlendirdi. 
Ankara Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü ve MEYED 
Başkanı Prof Dr Aziz 
Ekşi ve Yakın Doğu 
Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 
Dekanı ve Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü 
Başkanı Prof Dr 
Sevinç Yücecan'ın 
katılımıyla gerçek- 
hş*irilen toplantıda 
vin dönemde dünya
da ve ülkemizde 
artan meyve suyu 
tüketiminin nedenleri 
ve etkileri ele alındı. 
Toplantıda konuşan 
MEYED Başkanı Prof 
Dr Aziz Ekşi, Türki 
ye'de endüstriyel 
ölçekte 1960 yıllarda 
başlayan meyve suyu 
üretiminin, dünyaya 
paralel olarak 2000'1* 
yıllarda hızlanarak 
arttığını, bunun da 
başlıca nedeninin de 
tû'm dünyada "yükse
len sağlık bilinci" 
olduğunu vurguladı. 
Tüketicinin ahm 
gücüne paralel 
olarak, sağlıklı 
beslenme bilincinin 
gelişmesi sonucu fir
maların son derece

değişik ürünlere 
yönelerek pazara 
yeni tatlar kattıklarını 
belirten Ekşi, aynı 
trendin Avrupa'da da 
yaşandığına dikkat 
çekti.
Aziz Ekşi, "dünya 
genelinde tüketiciler 
uzun zamandan beri 
sıvı,vitamin ve miner
al gereksinimi için 
meyve suyuna 
yönelirken, ülkem
izde meyve suyunun 
gıda maddesi olarak 
tüketilme aşamasına 
henüz daha yeni 
ulaşıldı. Meyve suyu
nun yükselişinde, 
sağlık bilincinin 
gelişmesi kadar, iyi 
bir yaşam sürme 
isteğinin artması ve 
kolay tüketilebilir 
olması büyük rol 
oynamaktadır" dedi. 
Dünyanın farklı böl
gelerinde tüketimin 
farklı çeşitlere kay
dığına işaret eden 
Ekşi, "Meyve suların
da tercih edilen 
meyve çeşitleri, 

kültürel farklılığa 
paralel olarak 
değişiklik gösteriyor. 
Örneğin, Amerika'da 
portakal ve Kuzey 
Avrupa'da elma suyu 
tercih edilirken, 
Akdeniz'de şeftali ve 
kayısı suyu daha 
büyük talep görüyor. 
Yaban mersini, nar 
gibi yeni tatlar da 
dönemsel olarak 
meyve suyu 
modasında yerini 
alıyor" şeklinde 
konuştu.
Ekşi, antioksidanca 
zengin vişne suyu
nun da yakın gele
cekte dünya 
ölçeğinde ilgi bula
bileceğini vurguladı. 
Türkiye'de 2000-2006 
yıllar arasında işle
nen meyve miktarının 
yüzde 34 artışla 433 
bin tondan 582 bin 
tona ulaştığını ifade 
eden MEYED 
Başkanı, aynı 
dönemde kişi başına 
meyve suyu, gibi 
alkolsüz içecek tüke

timinin de 4.4 
litreden 8.1 litreye 
ulaşarak yüzde 
84 artış gösterdiğini 
de sözlerine ekledi. 
Yakın Doğu 
Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 
Dekanı ve 
Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 
Başkanı Prof Dr 
Sevinç Yücecan 
ise konuşmasında, 
sağlıklı bir beslen
menin vazgeçilmez 
parçası olan 
meyve sularının 
vitamin C, vitamin 
E, karotenoid ve 
biyoaktif bileşen 
olarak değer
lendirilen fenolik 
bileşik içerikleri 
ile potansiyel 
antioksidan etkinlik 
gösterdiğini ve 
biyoaktif bileşenlerin 
sebze ve meyvelere 
kıyasla sebze ve 
meyve sularından 
daha kolaylıkla 
emilebildiğini 
vurguladı. Yücecan 
ayrıca meyve 
sularında bulunan 
bu bileşenlerin 
insan bedenini 
sürekli tehdit altında 
tutan oksidatif strese 
karşı antioksidan 
savunma sistemini 
güçlendirdiğini 
belirtti ve 
yaşam kalitesini 
artırmada önemini 
vurguladı

Mardin Devlet 
Hastanesi Dahiliye 
Uzmanı Dr. Şeyhmus 
Akaploğlu, diyabet 
hastalığının diyet, 
düzenli ilaç kullanımı 
ve yaşam biçimine 
dikkat edilmediği 
takdirde sinir 
hastâlığı, böbrek 
yetmezliği, kalp ve 
damar hastalığı, 
körlük, felç gibi 
çok ciddi yan 
hastalıklara sebep 
olduğunu söyledi. 
Dünya Diyabet 
Günü dolayısıyla 
bir açıklama yapan 
Dahiliye Uzmanı Dr. 
Şeyhmus Akaploğlu, 
diyabetin binlerce yıl 
önce bilindiğini ve 
dünyada da binlerce 
vatandaşın diyabet 
hastası olarak 
yaşadığını belirterek, 
hastalara bazı 
uyarılarda bulundu. 
Diyabetin yaşam 
boyu süren, kronik 
bir hastalık olduğunu 
açıklayan Dr. 
Akalpoğlu, diyet, 
düzenli ilaç kullanımı 
ve yaşam biçimine 
dikkat edilmediği 
takdirde diyabetin 
sinir hastalığı, 
böbrek yetmezliği, 
kalp ve damar 
hastalığı, körlük, felç 
gibi çok ciddi yan 
hastalıklara sebe
biyet verebileceğini 
ifade ederek, 
"Ailesinde diyabet 
hastalığı olanlar, şiş

man ve kilo fazlalığı 
olanlar, hareketsiz 
yaşantı sürenler, 
hamileliği sırasında 
kan şekeri yükselen
ler, 4 kilodan daha 
ağır bebek doğuran 
kadınlar, yüksek tan
siyonlu hastalar, kan 
şekerini yükselten 
ilaç kullananlar, aşırı 
stres altında olanlar 
diyabet riski taşır. 
Diyabet hastalığının 
belirtilerini sık idrara 
çıkma, ani kilo kaybı, 
ağız kuruluğu ve 
çok su içme, çok 
yemek yeme, ciltteki 
yaraların veya 
kesiklerin 
yavaş iyileşmesi, 
kuru ve kaşıntılı bir 
cilt, halsizlik, aşırı 
yorgunluk, ellerde ve 
ayaklarda uyuşma, 
tekrarlayan enfeksi 
yonlar, karıncalanma, 
bulanık görme şek
linde sıralamak 
mümkün. Diyabet 
hastalarının ayrıca 
doktor kontrolünde 
kilo kontrolünü 
sağlaması, ilaç kul
lanım kurallarına 
uyması, egzersiz 
yapması, stresten 
uzak durması gerek
mektedir. Bunları 
günlük yaşamına 
ne kadar çabuk 
uyarlarsa diyabetle 
yaşamayı o kadar 
kolay benimser ve 
birçok yan hastalığın 
oluşması da engel
lenmiş olur" dedi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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
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 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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

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

NÖBETÇİ ECZANE
17 Kasım 2007 Cumartesi 

YEŞİM ECZANESİ 5121145 
18 Kasım 2007 Pazar 

OZAN ECZANESİ 5121854

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2907 

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/I3
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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İstiklal Caddesi’nde tralik terörü
Ercan Okur adlı sürücü Ahmet Dural Meydanı’ndan İlçe çıkışına doğru aşırı 
hızla giderken yolda görev yapan trafik polisi Veli Uyurmaz’a çarparak 
yaralanmasına neden oldu. Sürücü olaydan sonra kaçarken yakalandı.

İstiklal Caddesi’nde 
özel aracıyla trafik 
terörü estiren Ercan 
Okur adlı sürücü, 
aşırı hız sonucu 
yolda görev yapan 
trafik polisi Veli 
Uyurmaz’a çarparak 
hastanelik etti.
Olay, dün saat 16.30 
sıralarında İstiklal 
Caddesi’nde 
Paşa Otel önünde 
meydana geldi.
Trafik akışının yoğun 
olduğu bir saatte 
Ahmet Dural Meydanı 
yönünden ilçe çıkışı
na doğru hızla gelen 
Ercan Okur’un kul-

। landığı 77 AN 790 
plakalı özel araç, 
caddede görev yapan 
Veli Uyurmaz adlı 
trafik polisine çarptı. 
Polis Uyurmaz, 
çarpmanın şiddetiyle 
park eden trafik 
aracının üzerinden 
yola düşerek 
ağır yaralandı.
Yaralı polise 
İstiklal Caddesi’nde 
muayenehanesi bulu-

22

nan Muammer Ağım 
Devlet Hastananesi 
Doktorlarından Genel 
Cerrah Ümit Yılık 
müdahale etti.
Yaralı polis 112 
ambulansı ile 
Sahil Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 
KAÇARKEN 
YAKALANDI 
Polise çarpan 
Ercan Okur 
adlı sürücü ise 
kullandığı aracıyla 
olay yerinden 

fc---------- 

kaçtı.
Trafikte terör 
estiren sürücü 
Okur, polisin 
izlemesi üzerine 
Orhangazi 
Caddesi’nde 
yakalanarak göz 
altına alındı.
Yaralı polisin hayati 
tehlikesinin bulun
madığı hastanede 
tedavisinin sürdü 
rüldüğü öğrenildi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 

^sürdürülüyor.

T€KNOLOJİK ÜRÜNLCR ve FATUR R ÖD€M€ NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone,Avea 
Elektrik, Su, Telekom

K.K. Borçları, Baâkur, SSK
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI SMİLE SHDP’TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

SiBile ADSL- Türk Telekom BAŞVURU NOKTASI 
- D-SMART SATIŞ NOKTASI 1
- CEP TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL ■ VODAFONE ■ AVEA ■ KONTÜR SATIŞIi 
— BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI i
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI I
VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜNLER I

DO ATİ!/ kPFRİ BanLa BanUa dokşMAdAN uyquN kREdi seçeneHerİ 
■ IV rV I IIV IVIV L1/1_______İhTİyAç kREdisi * taşit kREdisi ve Konut kREdisi_____

nı?HANfil|h£Ar>DFSİ NO 2 - GEMLİK TEL: 0.224 5T21200



güllü yâpi
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

FİLÜ BOYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZ€M€L€Aİ

19 Kasım 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com infofa'geınlikkorfezgazetcsi.com 25 Ykr.

Sınıra bekar 
komandolar 

gönderilecek 
Sınır karakollarında görev yapa 
cak askeri personelin bekar ol 
masının tercih nedeni yapılması 
için yasal bir çalışma başlatıldığı 
bildirildi. Haberi sayfa 7’de

İstiklal Caddesi’nde görev yapan trafik polisine çarpan Ertan O.'nun aracında ruhsatsız silah ve esrar çıktı.
I

Mise çarpan sürücü tutuklandı Kendileri söndürmek
isteyince yangın büyüdü

“w Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü İstiklal Cadde
si’nde görev yaptığı sırada 
Ertan O.’nun kullandığı ara 
cm çarpması sonucu yara 
lanan trafik polisi Veli Uyur 
maz’ın tedavisi sürerken, 
kaçtıktan sonra yakalanan 
araçta yapılan kontrollerde 
ruhsatsız tabanca ile bir 
miktar esrar maddesi ele 
geçirildi. Adam vurmaktan 
8 yıl hapis yattıktan 
sonra yeni tahliye olduğu 
öğrenilen Ertan O. ise 
mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Haberi sayfa 3’de

Dere Boyu Erikli Sokak’ta Halil Demir'e ait 
şahsın oturduğu evde banyo bacasında 
başlayan yangın korkuttu. Evde oturanlar 
yangını söndürmeye çalışırken çatıya sıçra
masına engel olamadılar. Tahta çatıya 
sıçrayan alevler evin iki odasının tamamen 
yanmasına neden oldu. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Öğretmenlerin 
yüzde 89.6’sı borçluymuş.

Türk Eğitim-Sen, öğretmenlerin sosyal 
ve ekonomik durumlarını araştıran bir 
anket yaptırmış.

Bu ankette çalışan öğretmenlerin yüz 
de 89.6’sının borçlu olduğu ortaya çıkmış.

Borçlu olan yalnız öğretmenler mi?
Çalışan tüm kesim ile emekliler ve de 

köylüler borç içindeler..
Esnaf ve sanatkar aynı durumda.
Peki borçsuz dertsin kim var?
Bir avuç tuzu kuru...

|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

İÜ bin W 
araç trafikten 
menediliyor

Yılbaşından itibaren 
35 yaş ve üzerindeki 
kamyon, tanker, çekici 
ve otobüs gibi ticari 
araçları trafikten çe
kecek. Hurda araçlara 
1650 ile 7 bin 500 
YTL arasında ödeme 
yapılacak. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
ge%25c4%25b1nlikkorfezgazetcsi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

CHP’de sular durulmuyor
Solun sola ettiğini yedi cihan bir araya 

gelse yapamaz.
Türkiye'de neler oluyor ?
Cumhuriyet tehdit altında.. Dinsel kuşatma 

giderek toplumu bir ur gibi sarıyor.
Bölücüler sakınmadan çekinmeden hem 

konuşuyorlar hem de fiili saldırılar gerçek
leştiriyorlar.

Solun sola damgasını vuran liderleri..
İsmet İnönü..
Bülent Ecevit..
Erdal İnönü..
Deniz BaykaL
Murat Karayalçın..
Aydın Güven Gürkan..
Geçmişlerine bakıldığında toplum adına, 

insanlık adına, cumhuriyet adına, demokrasi 
adına, laiklik adına hiç kara leke yok..

Ama düşünsel ayrımlar denince..
Yazmaya kalksak sayfalar yetmez.
Birleşme bütünleşme anlamında zoraki 

çabalar olsada Cumhuriyete gönül verenleri 
sarıp sarmalayacak bir oluşum var mı?

Olsaydı..
Bugün Türkiye bir yanda bölücülerle diğer 

yanda Cumhuriyet karşıtlarıyla savaş verilir 
miydi?

Dönelim..
Bir de idare-i maslahatcı yaklaşımlarıyla 

Türkiye'nin son elli yılına damgasını vuran sağ 
liderlere bakalım.

Adnan Menderes..
Süleyman DemireL
Turgut ÖzaL
Tansu Çiller..
Recep Tayip Erdoğan..
Hepsinin siyasi özgeçmişinde irili ufaklı 

kara delikler yok mu?
Aile fotoğrafları, bir zümreye aktarılan 

ekonomik olanaklar, Cumhuriyete, 
demokrasiye, laikliğe uzanan saldırılar, ABD, 
IMF, Dünya Bankası'na düşüncesizce yak
laşımlar, akçeli ilişkiler.. geleceği karartan 
uygulamaların belleklerden süzülenleri.

Ama tümünde de ayrışma., ayrılma., siyasi 
didişme yok. Olanlar da basit kişisel çatış
malar..

. Bugün..
Türkiye, ülkeyi yönetemeyenler ve hizip 

girdabının içinden çıkamayanlar yüzünden 
bunalım yaşıyor.

Son elli yıl Türkiye'yi çok ağır ve içinden 
çıkılması kısa erimde olanaksız "kuyu"ya 
soktu.

Eğitim, sağlık, kültür, ekonomi alanında giri 
şilen "karşı devrimci" hareketler insan profilini 
ciddi ölçüde deforme etti.

Düşünemeyen.. sorgulamayan., aydınlanma 
devrimlerinin yarattığı toplumsal iyileşmelerin 
ayırtına varamayan bir "yapı" ortaya çıktı.

İnsanı "yurttaş"yapan değerler bir bir unut
turuldu.

Dış dünyadan gelen emperyalist saldırılar 
ve Siyonizm girişimleri görmezden gelindi.

Hatta ortam hazırlanarak süreç hızlandırıldı.
Türkiye'yi SEVR'e götüren süreç ve tam 

bağımsızlığı dünyaya kabul ettiren Lozan ant
laşması bir türlü iyi anlatılmadı, doğru 
anlaşılamadı..

Kurtuluş Savaşı ve sonrasında gelen aydın
lanma devrimleri'nin yarattığı değerler bir bir 
tüketildi’

Bu gerçek ıda dururken...
Devletin tür» kurumlan bir amaç doğrul

tusunda ele geçirilirken..
Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi 

basit kişisel hesaplara kurban ediliyor.
Yazık oluyor yazık..
Bugün bile geç..
Ya yarın..
Didişecek CHP'lı de kaim

Özel İdari sulama ve arıtma
projelerine ağırlık verecek

Bursa İl Özel İdare 
Genel Sekreteri 
Ali Altuntaş, 
yeni yıldaki 
çalışmalarında 
ağırlığın sulama 
ve arıtma projelerine 
verileceğini 
söyledi.
Özel İdare 
Genel Sekreteri 
Ali Altuntaş, 
gelecek yıl yapıla
cak çalışma plan
larının yavaş 
yavaş netleşmeye 
başladığını 
belirtti. 2008 
yılı bütçesinin 
onaylanmasının 
ardından planların 
daha da netlik 
kazanacağını 
ifade eden Altuntaş, 
"Yeni dönemde

iki ana hedefimiz 
var. İlk olarak 
tüm kaynaklarımızı 
kullanarak sulama 
projelerimizi hayata 
geçireceğiz. Diğer 
konuyu ise arıtma 
tesisleri projeleri

oluşturuyor. İznik 
ve Uluabat gölleriyle 
Nilüfer Havzası 
kenarlarında 
bulunan köylerin 
kanalizasyonlarını, 
doğal arıtma 
tesisleri vasıtasıyla

SATILIK - KİRALIKLÜK DAİ RELER 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 

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 Deısanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaât.com Tel: 513 42 21 Fâx: 51317 94
ıHrin HöPZZJU ABONE OLDUNUZ MU?
EnK9QZflSES33!XnHnHH abone olun okuyun okutun

kontrol altına 
almak istiyoruz. 
Şu anda görüşülen 
2008 bütçemizde 
köye yönelik 
hizmetler için 
büyük pay ayırdık. 
Onaylandığında 
çalışmalarımızı 
daha kararlı 
şekilde 
yürüteceğiz" dedi. 
Altuntaş, içme 
sularının 
kiralanmasıyla 
ilgili olarak 
4 milyon YTL 
gelir elde 
ettiklerini 
belirterek, 
gelen talepleri 
en faydalı şekilde 
değerlendirdiklerini 
de sözlerine 
ekledi.

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, 
✓ Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com
ww.baytasinsa%25c3%25a2t.com
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istiklal Caddesi'nde görev yapan trafik polisine çarpan Ertan O.’nun aracında ruhsatsız silah ve esrar çıktı.1

Mise çarpan siiröcû tutuklandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal Caddesi 
üzerinde hızla 
giderken trafik polişi 
Veli Uyurmaz'a 
çarpıp kaçmaya 
çalışırken yakalanan 
Ertan O. (26) 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklandı. 
Ertan O.'nun 
kullandığı 
77 AN 790 plakalı 
otomobil, Ahmet 
Dural Meydam’ndan 
İstiklal Caddesi 
yönüne hızla gittiği 
sırada caddede 
görev yapan trafik 
polisi Veli Uyurmaz'a 
çarpmıştı.
Çarpmanın şiddetiyle 
park eden trafik 
aracının üzerinden 
yola düşerek ağır 
yaralanan polise 
ilk müdahaleyi aynı 
caddede muayene
hanesi bulunan 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi

doktorlarından 
Genel Cerrahi uzmanı 
Ümit Yılık yapmıştı. 
Trafik polisi Veli 
Uyurmaz olay yerine 
gelen ambulansla 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştı. 
Hayati tehlikesi 
bulunmayan trafik 
polisinin tedavisi

sürerken Orhangazi 
Caddesi'nde 
yakalanan ve sekiz 
yıl önce silahlı saldırı 
sonucu adam yarala
maktan cezaevinde 
yattıktan sonra kısa 
süre önce tahliye 
olduğu öğrenilen 
Ertan O.'nun kul
landığa AN 790 
plakalı araçta yapılan

aramada bir adet 
tabanca ile esrar 
maddesi bulundu.
Trafik polisine 
çarpıp kaçmaya 
çalışırken 
yakalanan Ertan O. 
sorgusunun 
ardından çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Kentlileri söndürmek isteyince yangın büyüdü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki akşam 
saat 21.30 sıralarında 
meydana gelen 
yangında evde 
oturanlar durumu 
itfaiyeye geç 
bildirince yangın 
evi kullanılamaz 
hale getirdi.
Edinilen bilgiye 
göre, akşam saat
lerinde Dere Boyu 
Erikli Sokak’ta 
Halil Demir'e ait 
şahsın oturduğu 
evde banyo 
bacasında başlayan 
yangını önce 
evde oturanlar 
söndürmeye çalıştı. 
Yangının çatıya 
sıçraması üzerine 
çevreye zarar 
vermeye başlayınca 
itfaiyeden 
yardım istendi. 
Olay yerine gelen 
itfaiye ekibi tahta 
çatıya sıçrayan 
yangını söndürerek 
büyümesini önledi. 
Vatandaşların 
meraklı bakışlarıyla 
izlediği yangınında 
evin iki odası 
tamamen yanarak 
kullanılamaz 
hale geldi.

YazıYORUM
__ 11_________________

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Bir soytarı geliyor!...

SEVGİLİ okurlar; Ne yapsak, ne kadar 
başka bir tarafa bakmaya çalışsak yine de Irak 
konusu..

Çünkü vatanın bir yerinden kan sızıyor...
Bu yüzden uzunca bir süre terör ve Irak 

konularını yazacağım..
işte yine böyle bir konu.
Ankara’ya gelen Irak heyeti ne yaptı?
Geldiler de ne oldu? Irak istihbarat başkanı, 

ya da adının başında çok önemli makamlar 
olan Irak heyeti mensupları ne dediler?

Ben heyetteki isimlere çok dikkat ettim.
Çoğu istihbaratçı...
Irak’ın istihbarat başkanı acaba sizce ne iş 

yapıyor olabilir?
Daha çok işgal kuvvetlerine ispiyon yapar.
O kadar.
Neden bütün bunları göre göre kendimize 

güldürüyoruz?
Şimdi gelelim bu toplantılardan ne çıktı 

sorusuna...
Bu gelişmelerin tam merkezindeki diplomat 

şöyle diyor:
"Yetkimiz yok ABD ile anlaşın" dedi ve git

tiler...
Kiminle konuşuyorsunuz, kiminle toplanı 

yor sunuz?
DIŞİŞLERİ Bakanı Ali Babacan Celal 

Talabani’yi Türkiye’ye davet etti. Kasım ayı 
başında yapılacak olan Irak’a komşu ülkeler 
zirvesine...

Talabani Irak Cumhurbaşkanı.
Eğer gelirse devlet başkanı protokolü uygu

lanacak.
Peki bu ne demek? Bunun anlamı şudur:
Talabani havaalanına inecek.
Kırmızı halıdan yürüyecek.
Kırmızı halının hemen yanında 

Mehmetçiklerden oluşan tören mangası bek
liyor olacak.

Ve Talabani kırmızı halının ortasına gelince 
karşısında esas duruşa geçmiş Türk askerine 
soracak:

- Merhaba asker.
Mehmetçik kurala göre cevap verecek:
- SAĞOL.
Talabani tekrar konuşacak:
- Nasılsınız. - SAĞOL.
Acı bir şaka gibi değil mi?
Talabani Türk askerine soracak:
"Nasılsın asker?"
Şimdi bizim Mehmetçik ona ne cevap 

versin?
Söyleyin bakalım ne cevap versin?
Örneğin şu olabilir mi:
- Şehitler ölmez vatan bölünmez...
Ya da şöyle:
- Senden gelen alçak pusularla uğraşıyo

rum.
Daha gür bir sesle şöyle de olabilir:
- UTAN. Utan. Dönek
Evet şimdi Ankara’daki kritik sorulardan 

birisi bu.
- Kürt kedisi bile vermem diyen Talabani 

Türkiye'ye savurduğu tehditlerden sonra tören 
mangasıyla karşılanıyor.

Sanki birisi bizimle törenle alay ediyor gibi 
gelmez mi?

Bana gelir...
Daha önce 'Bizim muhatabımız Talabani 

değil VVashington’dur’ demiyor muyduk? Hatta 
Bağdat’a verdiğimiz NOTA’nın bir örneğini de 
VVashington'a göndererek ‘Kuklanı değil seni 
muhatap alıyorum' mesajı göndermemiş miy
dik?

Evet şimdi merakla bekliyorum..
Tabalani gelirse bu tören nasıl olacak?

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Özürlü çocuklar 
su altı ve yüzme 
eğitimine gidiyor

Aykent dereceye giren 
öğrencilerini ödüllendirdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği'nin 
girişimleriyle 
15 özürlü çocuk 
Bademli yolundaki 
TED Kolejinin 
havuzunda su 
eğitimi görmeye 
başladılar.
Haftada bir gün 
Cumartesi günleri 
tahsis edilen 
otobüs ile İskele

Öğretmenlerin yüzde 89,6 sının borcu var
Türk Eğitim-Sen, 24 
Kaşım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla öğ 
retmenlerin sosyo
ekonomik durumları
na mercek tutan bir 
anket çalışması yap 
tı. Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı Şua 
yip Özcan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
anketin bin 700 öğ 
retmene uygulan 
dığını ifade etti. 
Anket sonuçlarına

Meydam’ndan 
hareket eden özürlü 
çocuklar 4 saat 
süreyle Uludağ 
Üniversitesi Su Altı 
Sporları eğitmenleri 
tarafından havuz 
içinde eğitilecekler. 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri'nin 
girişimleriyle havuz
da su altı ve yüzme 
eğitimi görecek olan 
özürlü çocuklar 
8 hafta süreyle her 
Cumartesi günü 

göre, öğretmenlerin 
yüzde 83.1 'i ek ders 
ücretleriyle birlikte 
1000-1500, yüzde 
9.8'i 500-1000, 
yüzde 4.6'sı da 
1500-2000 YTL 
arasında maaş alıyor. 
Ankete katılan öğret
menlerin yüzde 23.5'i 
görevlerinden arta 
kalan zamanlarda ek 
iş yaparken, yüzde 
89.6'sı kredi kartı 
borcu ya da taksitleri 

toplanarak TED 
Kolejine gidecekler. 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri, özürlü 
çocukların su eğitim
lerinin yanı sıra 
geçtiğimiz günlerde 
Gemlik'te iki 
kez yapılan diş tara
malarının Orhanga 
zi'de de yapılacağını 
ve İzmir'den gelecek 
ekip tarafından 
diş taraması ve 
bakımı yapılacağını 
söyledi.

olduğunu belirtti. 
Öğretmenlerin yüzde 
91.4'ü maaşından 
birikim yapamadığını 
dile getirirken, para 
biriktirebildiğini 
ifade eden 
öğretmenlerin 
oranının yüzde 8.5 
olduğu tespit edildi. 
Öğretmenlerden 
yüzde 58.3'ü kirada 
otururken, yüzde 
28.5'inin ev sahibi 
olduğu belirlendi.

Mustafa Nehir Öztürk Cansu Noca Ege Yusuf Özteber

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
ilçemizde düzenlenen 
çeşitli yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencilerini 
ödüllendirdi.
Okulda düzenlenen 
törende, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle düzenle

Yoğun sis hayatı felç etti
Bandırma Körfezi'ni 
ve Marmara Denizi'ni 
etkisi altına alan 
yoğun sis, kara ve 
deniz trafiğini 
olumsuz etkiledi. 
Yoğun sis 
sebebiyle sokak 
ve caddelerde, oto
banlarda lambalar 
günün erken saat
lerinden itibaren 
yakıldı. Yoğun 
sis deniz ulaşımını 
da felç ederken, 
Bandırma-Karşıyaka, 
Erdek-Avşa, 
Marmara Adası 
motor seferleri 
aksadı. Yolcular 
uzun süre limanda 
ve yolcu iskelesinde 
sisin geçmesini' 
Beklemek zorunda 
kaldı.
TCDD Limam'na 
ihracat ve ithalat 
malları için yanaşan 
vük aemileri ve 

nen resim yarış
masında birinci 
olan Mustafa Nehir 
Öztürk, kompozisyon 
yarışmasında üçüncü 
olan Cansu Noca 
ve Özdilek’in 
düzenlediği 
“Cumhuriyeti 
renklerle anlatın” 
konulu resim

şilepler, limandan 
sis geçene kadar 
çıkamazken, yüzlerce 
balıkçı motoru limana 
ve belediye balıkçı 
iskelesine sığındı.
Liman Başkanlığı 
da kayıkların denize 
açılmasına izin 
vermedi.
Yoğun sisin etkili 
olduğu Bandırma, 
Bursa, İstanbul, 

yarışmasında 
ikinci olan Ege 
Yusuf Özteber’e 
Teşekkür Belgesi 
ve armağanları 
verildi.
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
öğrencileri tebrik 
ederek, başarılarının 
devamını diledi.

Balıkesir, Susurluk, 
Çanakkale 
Karayolu'nda, 
trafik ekipleri 
devriye gezip 
nöbet tuttu.
Şehir içinde görüş 
mesafesinin yüz 
metreye düşmesin
den dolayı 3 
ayrı maddi hasarlı 
trafik kazası 
meydana geldi

KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Yaklaşan Öğretmenler Günü 
nedeniyle yaptırılan bu araştırma 
eğitim emekçilerinin bazı gerçek
lerini ortaya koymuş.

Örneğin anket sonuçlarına 
göre öğretmenlerin yüzde 83.1’i 
ek ders ücretleriyle birlikte bin, 
bin 500 YTL. yüzde 9.8’i 500-1000 
YTL. yüzde 4.6’sı bin 500 - 2 bin 
YTL arasında maaş alıyorlar.

Ankete katılan öğretmenlerin 
yüzde 23.5’i öğretmenlik dışında 
ek bir iş yapıyorlar. Yüzde 89.6 sı 
ise kredi kartı ile borç para kul
lanıyor.

Öğretmenlerin yüzde 91.4’ü 
nün maaşlarından para birik- 
tiremiyorlar.

Yine öğretmenlerin yüzde 
58.3’ü kirada oturuyor.

Ev sahibi olanların oranı ise 
yüzde 28.5’u buluyormuş.

Öğretmenler diğer çalışanlara, 
göre biraz daha ayrıcalıklı sayıla
bilirler.

Ama durumları işte bu..
Böyle bir öğretmen ordusunun 

moral değerini siz düşünebilir- 
misiniz.

Yani öğretmenlerin yüzde 
89.6’sı kredi kartı kullanıyorsa 
bilin ki aybaşında alacağı maaş 
onları bir hafta idare edemez. 
Kredi kartının/ en az limidini 
ödedikten sonra yine kredi kartı

Öğretmenlerin yüzde 89.6’sı borçluymuş.

Güne B0kış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

ile borçlanmaya devam ederler.
Bu tablo yalnız öğretmenlere 

ait değil.
Aslında Türk toplumunun ge 

tirildiği nokta budun
Geçenlerde bir banka mü 

dürümüz, bankasından emekli 
maaşı alanların yüzde 95’inin 
kredi borcu bulunduğunu söy 
lediğinde şaşırmıştım.

Emeklilerin ellerine 50 ile yüz 
lira paraya geçiyormuş ya da geç 
miyormuş.

Köylünün de işini bitirdiler.
Eskiden Ziraat Bankası’na bor 

cu olan köylümüz artık tüm ban 
kalara borçlu hale getirildi.

Ürününü yılda bir kez alıp ce 
bine para giren bu insanlar ne ya 
pacaklar.

Yaz ürünü para etmez, ya da 
birine kaptırırlarsa vay halleri 
ne...

Esnafın durumu bundan farklı 
değil.

Piyasalar durgun, burnunun 

ucuna kadar kredi kartı borcuna 
batmış vatandaş alış veriş yap
mıyor. Yapsa da büyük mağa 
zaları tercih ediyor. Esnaf siftah- 
sız işyeri kapatıyor.

Kredi borçlarını ise zar zor 
ödüyor.

Yaptığı işin parasını alamıyor. 
Bir sıkıntıdır gidiyor.
Bu madalyonun bir yüzü, ya 

öteki yüzünde ne var?
Yani kredi veren bankaların üç 

ayda bir yayınladıkları bilanço ve 
kar zarar tablolarına baktığımız
da, bu sektörün büyük paralar ka 
zandığını görüyoruz.

Toplum kitleler halinde borçlu 
hale getirilmişse, bilin ki bu iş 
yürümez.

Sistem adeta tefeci gibi çalı 
şıyor.

Borçlandığında kişinin kanını 
emiyor.

Borçlu bir türlü paçasını kur
taramıyor.

Debelendikçe de daha çok 

batağa sürükleniyor.
Türkiye de adaletsiz ve yanlış 

bir kredilendirme sistemi var.
Bir bankadan tüketici kredisi 

almak isterseniz size uygulanan 
faik yüzde 1.3’den 1.9’a kadar 
uzanan farklılıklar görebiliyor
sunuz.

Kredi kartıyla nakit para kul
lanmaya kalktığınızda ise aylık 
5.5-6 arasında faiz uygulanıyor.

Aynı banka aynı parayı size 
çok farklı faizlerle satıyor.

Birinin ortalama yıllık faizi 
yüzde 20’leri bulmazken, diğe 
rinin faizi yüzde 72’leri buluyor.

Ayrıca nakit çekişlerde de 30 
lira gibi ne olduğu belirsiz bir 
nakit çekişi ücreti alınıyor.

Böyle bir sistem içinde borç 
/ananların hali duman.

Borçlanmadan yaşamak ise 
olanaksız hale gelmiş.

Tüketim toplumu yapılmışız 
bir kere..

Cebine gireni harcayacaksın, 
yetmeyecek borçlanacaksın.

Bu nereye kadar sürecek ?
Mezara kadar.
Böyle bir düzende öğretmen

lerin yüzde 89.6’si borçlanmış ne 
yazar.

Toplumun tamamı borçlan 
dirildi.

Kime, bir avuç yasal tefeciye.

ıû bin hurda araç trafikten men ediliyor 
Yılbaşından itibaren 35 yaş ve üzerindeki kamyon, tanker, 

çekici ve otobüs gibi ticari araçları trafikten çekecek. Hurda 
araçlara 1650 ile 7 bin 500 YTL arasında ödeme yapılacak.

Ulaştırma Bakanlığı, 
yılbaşından itibaren 
35 yaş ve üzerindeki 
kamyon, tanker, 
çekici ve otobüs 
gibi ticari araçları 
trafikten çekecek. 
Trafikten çekilecek 
yaklaşık 60 bine 
yakın araçların sahip
lerine özelliğine göre 
ödeme yapılacak.
Ulaştırma Bakanlığı, 
35 ve üzeri yaştaki 60 
bine yakın kamyon, 
tanker, çekici ve oto
büsü trafikten çeke
cek. Hurdaya ayrıla
cak bu araçların özel
liğine göre sahipleri 
ne 1650 ile 7 bin 500 
YTL arasında deği 
şen tutarlarda ödeme 
yapacak.
Ulaştırma Bakanlığı 
nın bir kısım motorlu 
taşıtın piyasadan 
çekilmesine ilişkin 
tebliği Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Uygulama, modeli 
1972 ve öncesi yıllar 
olan, izin verilen 
azami yüklü ağırlığı 3 
bin 500 kilonun üze 
rinde ve yük, eşya 
taşımak için imal

edilmiş kamyon, 
tanker ve çekiciler ile 
sürücüsü dahil 16 
adet ve üzerinde kol 
tuğu olan otobüsleri 
kapsıyor. Eski araç 
sahibi 7 bin 500 YTL' 
ye kadar para alacak 
ULAŞTIRMA Bakanlı 
ğı yetkililerinden 
edinilen bilgiye göre, 
15 Ocak’tan itibaren 
kademeli olarak 
trafikten çekilecek 59 
bin 442 araca, ağırlık
larına ve tipine bağlı 
olarak 1650 ile 7 bin 
500 YTL arasında 
ödeme yapılacak. 
Trafikten çekilecek 
taşıtlara ödenecek 
tutarın belirlenmesin

de 9 Kasım 2007 
itibariyle Karayolu 
taşıma Yönetmeliği 
kapsamında 
verilmiş yetki belge
sine sahip taşıtlar 
için 1500 YTL ile taşıt 
ağırlığının yüzde 
60’ının toplamı esas 
alınacak. Diğer taşıt
lara ise taşıt ağır 
lığının yüzde 60 ile 
750’nin toplamı kadar 
ödeme yapılacak. 
Ulaştırma Bakanlığı 
yetkilileri uygulama 
nın taşımacılığın 
yüzde 98'inin yapıl 
dıgı karayolunda 
güvenliği sağlamak 
amacıyla başlatıl 
dığını bildirdiler.
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Bursa’da belediyelerin 2008 
bütçesi 1.3 milyar YTL

Bursa’da belediye 
lerin büyükşehir 
sınırları içerisinde 
2008 yılında yapacağı 
harcama tutarı 
1.3 milyar 
YTL’yi bulacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi ve merkez 
ilçelerle belediye 
sınıraları içerisinde 
bulunan ilk kademe 
belde belediyelerinin 
bütçeleri şekillendi. 
Buna göre Büyük 
şehir Belediyesi ve 
BUSKİ’nin toplam 
bütçesi 803 milyon 
328 bin YTL olarak 
açıklanırken, merkez 
ilçelerin toplam 
bütçesi 486 milyon 
880 bin YTL olarak 
belirlendi. Geçtiğimiz 
yıl Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlanan 18 belde 
belediyesinin bütçesi 
ise 76 milyon

125 bin YTL olarak 
büyükşehir belediye 
meclisine sunuldu. 
Açıklanan bütçelere 
göre, daha önceki 
yıllara bakıldığında 
harcamaların yüzde 
50’sinin personel 
giderlerine ödenmesi 
dikkat çekiyor. 
Yeni dönem 
bütçelerinin 
Bursa’ya hayırlı 
olması temennisinde 
bulunan Büyükşehir 
Belediyesi Meclis 
Başkan Vekili 
Fahreddin Yıldırım, 
içişleri Bakanlığı’nın 
personel giderleri ile 
ilgili bütçeden yüzde 
30’u aşmayacak şek
ilde mevzuatı 
olduğunu hatır
latarak, "Bursa’daki 
tüm belediyeler bu 
mevzuata uyuyor. İlk 
kademe 
belediyelerinde belki

bu oranı aşma duru
mu olabilir ama, 
Plan Bütçe 
Komisyonu gereken 
incelemeyi yapıyor. 
Kontrollü şekilde 
bütçelerin oluşmasını 
sağlayacağız. 
Tüm belediyeler 
temkinli davranarak 
çalışmalarını 
yürütüyor. Sıkıntı 
olacağını düşün 
müyorum. Yeni 
bütçe rakamları tüm 
belediyelerimize 
hayırlı olsun” dedi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Recai 
Ekmekçi ise 
bakanlığın 
mevzuatına uyul- 
duğunu belirterek, 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
personel giderlerinin 
yüzde 15’i geçmeye
ceğini belirtti.

İTSO’nun enflasyon tahmini tuttu
Merkez Bankası’nın 
yıl sonu enflasyon 
beklentisini tüketici 
fiyatları endeksi 
(TÜFE) bazında yüz 
de 7,77’ye yükselt 
mesi ve 2007 yılı kısa 
vadeli enflasyon he 
defini yukarıya çek 
mesi, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası’m 
haklı çıkarttı. BTSO 
tarafından geçen yıl 
sonunda yapılan 
ekonomik ve sosyal 
durum anketine katı 
lanların yüzde 42’si, 
2007 yılı enflasyo 
nunun yüzde 7 ile 
yüzde 9 aralığında 
gerçekleşeceğini 
tahmin etmişti. 
Bu yılın ocak ayında 
Bursa Ticaret ve Sa 
nayi Odası tarafından 
düzenlenen ve Mer 
kez Bankası Başkanı 
Durmuş Yılmaz’ın 
konuşmacı olarak 
katıldığı “2007 Yılı 
Para Politikaları” 
toplantısına da rapor 
olarak sunulan ve 
BTSO tarafından 
kitap haline getirilen 
anket sonuçlarında, 
2007 enflasyon bek
lentisi, “hükümetin 
yüzde 4’lük 1 sonu 
enflasyon h fle 
meşinin tutacağı bek 
lentisini taşıyan yüz 
de 5.64’lük orana kar 
şı, iş dünyasının yüz 
de 42.05’i 2007 yılı 
sonunda enflasyo 
nun yüzde 7 ila 9

Bankası’nın uygu 
ladığı para poli-

arasında olmasını 
bekliyor” şeklinde 
yer almıştı.
11 Ocak 2007 tari
hinde Merkez Ban 
kası Başkanı Durmuş 
Yılmaz’ın konuşmacı 
olarak katıldığı “2007 
Yılı Para Politikaları” 
toplantısında anket 
sonuçlarını değerlen 
diren Merkez Banka 
sı uzmanlarının “yük
sek bir oran, 2007 
enflasyonunun yüzde 
7 ile yüzde 9 aralığın
da çıkması imkansız” 
dedikleri beklenti, yıl 
sonu geldiğinde Mer 
kez Bankası tarafın
dan da kabul edilmiş 
oldu. BTSO tarafın
dan kitap haline 
getirilen aynı anketin 
“Merkez Bankası’nın 
uyguladığı para poli
tikasını nasıl buluy
orsunuz?” sorusuna 
da katılımcıların 
yüzde 49,75’i “orta”, 
yüzde 16,58’i “başarı 
sız" cevabı verirken, 
ankete katılanların 
yüzde 3' 21’i Merkez

tikasını ıyı”,v 
sadece yüzde 2,43’ü 
de “çok iyi” olarak 
cevaplamıştı.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın tah
minlerinin doğru çık
masını değerlendiren 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, 
“Enflasyon elbette 
güzel birşey değil, 
pek çok olumsuz etk
isi var. 2007 yılı için 
yüzde 4 olarak hede
flenen enflasyonun 
Merkez Bankası 
tarafından yılsonu 
için 2 katına 
yakın olmasını 
beklediklerine 
ilişkin açıklamaları, 
başarısızlığın itirafı 
olarak değerlendire
biliriz. Onun için 
özellikle ekonomik 
konularda hedefler 
konulurken reel 
sektörün görüşleri ve 
beklentileri de çok 
önemlidir” dedi.

Kadir EFELER

Serbest Kürsü'

Kayıt Dışı Ekonomi, İstihdam, 
Vergi ve Rekabet

Ekonomideki en büyük prob
lemlerden biri kayıt dışı. Kayıt 
dışının önlenmesi makro den
geler ve ekonomik istikrar adı 
na büyük önem taşımakta. Bu 
konu sadece siyasal iradeyi 
ingilendirmiyor. Aynı zamanda 
ihracat-ithalat ile uğraşan belli 
bir büyüklükteki şirketler ve 
yerel iradeler içinde büyük 
önem taşımakta. Büyük işlet
meler kayıt dışı ekonomiyi 
kendileri açısından eşitsizlik 
oluşturan bir sebep olarak 
görmekte. Kayıt dışı ekono
minin birden çok nedeni bulun
maktadır. Bunlardan bazıları, 
yüksek vergi oranları, işlet
melerin finans kaynaklarına 
ulaşmadaki sıkıntılar, işlet
melerin siyasal iradenin 
sağladığı kolayıklara ulaşmada
ki problemler, siyasi iradenin 
sağladığı hizmetlere uygun 
stratejiler geliştirememe ve aynı 
zamanda siyasal iradenin 
sağladığı hizmetlerden yarar- 
lanamama olarak ön plana çık
makta. Vergi oranları küçük 
ölçekteki işletmeler açısından 

| kayıt dışı ekonomiye kapı arala- 
| makta. Küçük işletmeler vergi 

oranlarının yüksekliğinin kendi 
açılarından ağır bir yükümlülük 
oluşturduğunu ve büyük 
işletemeler ile kendi alanlarında 
rekabeti olumsuz etkilediğini 
ileri sürmektedir. Fakat küçüt 
ölçekteki işletmler uzun dön- 
demde kayıt dışının kendileri 
adına olumsuz etki yapacağının 
farkıda değiller. Çünkü vergi ile 
ekonomideki genel verimlilik ve 
dolayısıyla etkinlik arasında 
karşılıklı olumlu ilişki bulun
makta. Bu durum uzun vadede 
olumlu ya da olumsuz olarak 
küçük işletmelere fon gir
disinde problem oluşturmakta.

İstihdam oluşturma poli
tikaları gelişmekte olan eko 
nomilerde ekonomik istikar 
adına büyük önem taşımakta ve 
isthidam politikaları ile kayıt 
dışı arasında ters bir orantı 
bulunmakta. Kayıt dışının 
yoğun olması istihdam poli
tikaları açısından risk oluştur
maktadır. Bu konuda izlenebile
cek bazı çözüm yollan bulun
maktadır. Vergi uyglamalarında 
değişiklik yapılması bir çözüm 
olabilir. Vergi oranları özel sek
törün durumuna, hacmine ve 
uğraştığı alana göre ayarlama 
yapılabilir. Bu tutum belli ölçü 
de piyasayı düzenleme olarak 
ortaya çıkabilir. Fakat belli nok
talarda piyasa düzenlemerine 
sınırlı şartlar altında izin veri

lebilir. En azından kısa vadede 
bu durum makro ekonomik 
istikrar adına bir problem çıkar
maz. Tabi bu, ancak piyasa 
makenizması doğrultusunda 
piyasa kurumlan ve siyasal 
istikrar ile birlikte hareket 
etmesiyle mümkündür. Bir 
örnek vermemiz gerekirse, 
asgari ücret ayarlarmalarının 
bölgelere göre düzenleme çalış
maları tam olmasada belli 
ölçüde buna örnek teşkil ede
bilir. Gerçi bu durumun küresel 
rekabet ortamına karşı ne kadar 
uyum sağlayabileceği ise ayrı 
bir tartışma konusu.

Kayıt dışını önleme adına 
üretim girdisi konusunda küçük 
işletmelere kayıt dışını azalttık
ları oranda belli üretim girdi
lerinde kolaylık sağlanabilir. 
Örneğin elektrik kullanımı bir 
örnek teşkil edebilir.

Ekonomide gelir-tasarruf 
dengesizliğe yol açmadan belli 
oranda girdi maliyetleri ayarlan
abilir. Tabi bu durum üretimi 
arttırma adına değil; kayıt dışı 
ekonomiyi kayıt içine alma 
adına yapılmalı. Üretim girdi 
maaliyetlerininin düşürülmesi 
sadece küçük işletmelere 
sağlanması büyük ölçekteki 
işletmeler adına olumsuz reka
bet oluşturabilir.

Bu durum uzun dönemde 
ekonomide etkinliğin azalması
na da sebeb olabilir. Küçük 
işletmelere kayıt dışını kayıt 
altına alma oranında bir kolaylık 
sağlanabilirse, ne küçük işlet
meler ne de genel bütçede bir 
problem oluşmayabilir. Kayıt 
dışı ekonominin kayıt altında 
alınması makro istikrar ve küre
sel rekabet ortamında ülkenin 
daha olumlu bir konuma sahip 
olması adına büyük önem taşı
makta.

Fakat bu arada üç konuda 
temel bir duruş geliştirilmeli. 
Bunlardan birincisi, küçüt işlet- 
mer için bir yükümlük ve zorun
luluk olarak piyasa ekonomisi 
etik kurallarının edinilmesi 
olarak ön plana çıkamakta.

Etik değerler uzun dönemde 
şirketlere her açıdan bir avantaj 
olarak geri dönecektir. Diğer iki 
durum ve strateji ise siyasal ve 
yerel iradeler için bir yüküm
lülük olarak araştırma ve denet 
leme mekanizmasının daha 
etkin bir konuma getirilmesi 
olarak ön plana çıkmakta. Fakat 
bu politikalar zorlaştırıcı değil 
kolaylaştırıcı bir araçsalhğa 
sahip olmalı. Burada yerel yöne 
timler büyük iş düşmekte.

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



19 Kasını 2007 Pazartesi Gemlik KErffez Sayfa 7

Sınıra bekar komandolar gönderilecek
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 
Jandarma Komando 
Tugayları'nda görev 
yapacak uzman 
erbaş komandoların 
ve subayların ataması 
yapılırken bekar 
olanların tercih 
edilmesini isteyecek. 
Genelkurmay'a 
yakın kaynaklar, sınır 
karakollarında görev 
yapacak askeri 
personelin bekar 
olmasının tercih 
nedeni yapılması için 
yasal bir çalışma 
başlatıldığını belirtti.

Terör saldırılarının 
artmasıyla terörle 
mücadelede profeş 
yönel asker modeline

geçileceğini ilk olarak 
Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral 
İlker Başbuğ ifade

etmişti. Başbuğ, 
Eğirdir Dağ Komando 
Okul Komutanlığı'na 
düzenlenen basın 
turunda, Kara 
Kuvvetleri Komutan 
lığı ile Jandarma 
Genel Komutanlığı 
bünyesinde olan 6 
komando tugayının 
tamamıyla uzman 
erbaşlardan oluşa
cağını ifade etmişti. 
Orgeneral Başbuğ'un 
açıklamasından 
hemen sonra uzman 
erbaş komando ahmı 
için harekete geçildi 
ve ilanlar verildi.

Jandarma uzman 
erbaş komando 
sınavı 17-18 Eylül 
tarihlerinde yapıldı. 
Altı aylık eğitimden 
geçecek komandolar 
2 bin YTL maaş ala
cak. Uzman jandarma 
komandolar mayıs 
ayında sıcak bölgede 
hizmete başlayacak. 
Askeri yetkililer, 
göreve başlayacak 
olan profesyonel 
jandarma koman
dolarının bekar 
olmasının büyük bir 
avantaj sağlayacağı
na dikkat çekti.

Jandarma uzman 
çavuş komandoları, 
zor arazilerde, 
günde en az 25-30 
kilometre yürüyerek, 
teröristlerle temas 
sağlayabilecek, 
çatışmaya girebilecek 
ve onları etkisiz hale 
getirebilecek şekilde 
eğitilecek. Uzman 
çavuşlar, mayın ve 
patlayıcı maddeleri 
tanıma, tespit etme, 
etkisiz hale 
getirme ve bomba 
düzenekleri konusun
da da özel eğitim 
alacak.

kaünîemler için Türkiye'den zaman isledi

fi

-Irak, terör örgütü 
PKK'nın faaliyetlerini 
kısıtlamaya yönelik 
tedbirleri uygulamak 
için Türkiye'den 
zaman istediğini 
bildirdi.
Irak hükümet

sözcüsü Ali El 
Debbağ, Bağdat'ta 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 
"Türkiye, PKK'nın 
faaliyetlerinin 
sınırlanması için 
adımların atılmasına

izin vermeli, bu 
adımlar sadece 
iki haftadır 
işliyor" dedi. 
"Türkiye’nin tek 
taraflı hareketinin 
kabul edilemez 
olduğunu" iddia eden

El Debbağ, "Türki 
ye'nin PKK'dan son
suza kadar kurtulmak 
istediğini, kendi
lerinin de kapasiteleri 
ölçüsünde Türkiye'ye 
yardım etmeye çalış 
tıklarını" söyledi.

J SATEHGIYDIRILNIŞSANDALYEVEHASALAR
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HEŞRÜBA1
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ŞOK FİYAT! 
2.000.00 - YTL

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlldlr.)

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
in?Tuta s». TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0 532 546 45 75 - www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr


“Maliye’den geliyoruz, teftiş başlayacak’ 
diyerek esnafı dolandırdılar Barışmak için gitti bıçaklandı

Bursa merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir işyerine gelen 
kimliği belirsiz 2 kişi, 
"Maliye’den geli 
yoruz. Önümüzdeki 
ay teftiş var, gerekli 
evraklar için 150 
YTL para vermeniz 
gerekiyor" diyerek 
işyeri sahibine sahte 
koçan yazarak 
dolandırdılar.
Edinilen bilgiye göre, 
Elmasbahçeler 
Mahallesi Sabuneli 
Sokak üzerinde

Yol verme kavgası kanlı bitti
Bursa'da trafikte yol 
verme yüzünden 
çıkan tartışmada 
3 kişi bıçaklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Dikkaldırım 
Mahallesi Doğumevi 
Kavşağı'nda mey
dana gelen olayda, 
Haşan K. (47) ve 2 
arkadaşı Sami.B. (30) 
ile Mehmet Ak. (25), 

faaliyet gösteren 
Müfide Y.'a ait (35) 
çocuk geliştirme 
merkezine gelen 
henüz kimliği belir
lenemeyen 2 kişi 
"Biz mâliyeden 
geliyoruz. Önümüz 
deki ay teftiş başla 
yacak. Hazırlanması 
gereken evraklar var. 
Şimdi 150 YTL para 
vermeniz gerekiyor. 
Makbuz karşılığında 
geri alacaksınız." 
dedi. Kendilerine 
150 YTL para veren

16 S 3470 plakalı 
servis minibüsü ile 
kırmızı ışıkta bek
lerken, arkadan gelen 
bir araç içerisindeki 
kimliği belirsiz 3 kişi 
yol istedi. Şahıslar 
arasında çıkan kav
gada kimliği belirsiz 
şahıslar servis 
şoförü ve 2 arkada 
şını bıçaklayarak 

işyeri sahibi 
Müfide Y.'a sahte 
bir koçan kesen 
zanlılar işyerinden 
ayrıldı. Müfide Y. 
bir süre sonra 
dolandırıldığını fark 
edince polise müra
caat etti. Olayla ilgili 
soruşturma başlatan 
polis, esnaf ve 
vatandaşlara 
görevli kartını 
göstermeyen kişiler
le muhatap olma
maları konusunda 
uyarıda bulundu.

kaçtı. Ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 
yaralıların sağlık 
durumlarının 
iyi olduğu 
öğrenildi. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan polis, 
kimliği belirsiz şahıs
ların peşine düştü.

Bursa'da 3 gün 
önce kavga 
ettiği şahıs ile 
konuşmak için bir 
araya gelen 
genç kalbinden 
bıçaklanarak 
hayatını kaybetti. 
Ednilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Akçağlayan 
Mahallesi Yalçın 
Sokak'ta üç gün 
önce meydana 
gelen olayda, 
henüz belirlene
meyen bir 
nedenden dolayı, 
TOKİ inşaatlarında 
işçi olarak çalışan 
Muaz B. (24), 
yoldan geçmekte 
olan tanımadığı 
Barış Yıldız (22) 
ile önce tartıştı 
daha sonra kavga 
etti. Aynı mahallede 
oturan ve Muaz 
B. ile Barış Yıldız'ı 
tanıyan arkadaşları 
Mehmet Yasin 
B. (17) Barış Y. 
(19) Aziz D. (18), 
İbrahim K. (19),

Faysal G. (17) ve 
Faruk Ş. (19) 
öncekiakşam 
iki genci 
barıştırmak için 
buluşturdu. Tam 
barışıp tokalaşma 
anında, "Bana 
neden vurdun 
kaçtın" diye 
bağıran Muaz 
B., cebinden 
çıkardığı meyve 
bıçağını, Barış 
Yıldız'ın göğsüne 
sapladı. Yaralı genç 
kanlar içersinde 
yere yığılırken, 
Muaz B. ve Barış 
Yıldız'ın arkadaşları 

olan altı kişi kavga 
etmeye başladı. 
Meyve bıçağı 
kalbine saplanan 
yaralı genç 112 
ambulansıyla 
kaldırıldığı Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti. 
Polis, katil zanlısı 
Muaz B. ile 
kavgaya karıştıkları 
belirlenen 6 kişiyi 
gözaltına aldı. 
İfadesinde suçunu 
kabul eden Muaz 
B., "Dayak 

yemem çok 
zoruma gitti. 
Üç gün uyuyamadım. 
O anda çılgına 
dönüp kendisini 
bıçakladım. 
Pişmanım" dedi. 
Polis olayla alakalı 
çoku yönlü 
soruşturma 
başlatırken, 
sorgulaması devam 
eden zanlıların 
"adam öldürmek 
ve darp" suçlarından 
adliyeye çıkartılacak
ları belirtildi.

A DİKKAT!! A
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
AĞUSTOS AYI FATURASI EYLÜL AYI FATURASI

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

PtR.BAT.0Ea 
StyıçNo.
Marta/Tîp !
Çarpan 
Son Fndrta 
İlMEnöoh 
(♦/ j Ek Tıiketlm . 
Trafo Kaybı 
Tikelim
Birim Ffyıt__
Tfiketim Tatan

' AKTİF EHDÛtCTİF '
90091360 50091360

WS IffS

6174.00C
O.OS9S3 

— 369.3* i

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

™ FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

“ PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

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

ACİLSAHUKveKİRAUKLARlUZİÇİNBİZİARAYINIZ 
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 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

BUNUN SEBEBÎ; 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.

ÜMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
îS WKİ S^RU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETNEKTEbİR.

^nTİ Mimi on 10 tâ ‘3

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 812 18 29 - 0226 812 23 66 

www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr
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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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

>   ............................ —« ........................................... .............1   111111111 11,1  

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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Vergilere ve cezalara zam
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı, 2008 yılında 
vergi ve cezaların 
artışında kullanılacak 
yeniden değerleme 
oranını yüzde 7.2 
olarak belirledi.

* Buna göre taşıt 
vergileri, harçlar, 
Damga Vergisi,

* cezalar ve değerli 
kağıtlar ile defter 
tutma hadleri yüzde 
7.2 oranında artırıla
cak. Bu durumda 
araçlar için uygu
lanan Motorlu 
Taşıtlar Vergisi'nden, 
Emlak Vergisi'ne tabi 
değerlere ve pas
aportlara kadar 
birçok mal ve hizmet 
te belirlenen oranda 
vergi artışı olacak. 
Vergi Usulü 
Kanunu'na göre, 
Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından 
açıklanan Ekim ayı 
toptan Üretici 
Fiyatları Endeksi'nin 
(ÜFE) 12 aylık ortala
maları dikkate alı
narak belirlenen 
yeniden değerleme 
oranında, çeşitli 

vergiler, harçlar ve 
cezalar ile geçici 
vergi dönemleri 
itibariyle yapılacak 
değerlemeler esas 
alınıyor.
YENİ VERGİ VE 
CEZALAR 
2008 yılında vergi ve 
cezalara yapılacak 
yüzde 7.2 oranındaki 
zammın ardından, 
kırmızı ışıkta geç
menin cezası, peşin 
ödenmesi durumun
da 81 YTL'den 
87 YTLye yüksele
cek. alkollü 
araç kullananlar 
336 YTL yerine 
360 YTL, hız sınırını 
aşanlar 108 YTL 
yerine 116 YTL, 
aracın muayene 
süresini geçirenler 
de 42 YTL 
ceza ödeyecek.
Yeni yılda motorlu 
taşıtlar verigisinde 
de artış olacak. Buna 
göre, motor hacmi 
1.300 cc'den düşük 
1-3 yaş arası otomo
billerin yıllık vergisi 
328 YTL'den 352 
YTL'ye yükselecek.

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ 2 YIL SİGORTA 

DENEYİMİ OLAN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GÜNEŞ SİGORTA 

ÇIPA LTD. ŞTİ.
TEL: 514 28 28

I KURBANLIK ve RDRKLIKI
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛCREraZKESİMHİZMElİMİZVm

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

Okulumuz bünyesinde 
çalışacak 

PDR Öğretmeni aranıyor

Müracaat Tel: 513 50 84
SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU 

0 538 588 37 14

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
KİRALIK DAİRE,

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel : 513 96 83 GEMLİK

€l€M8N ARANIVOR
Şirketimiz bünyesinde çalışacak 
Mermer konusunda deneyimli, 
Mühendis veya Teknik eleman 

İŞLETME MÜDÜRÜ aranıyor. 
Başvuruların şahsen yapılması 

rica olunur.
HELMERSAN A.Ş.

Umurbey Sanayi Bölgesi - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 45 17 
Fax:0 224 513 22 83
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iznikspor: 2 Yavuz Selim: 1
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

I Süper Amatör A 
| grubunda alt 
I sıralarda bulunan 
I İznikspor Yavuz 
I Selim'i 2-1 yenerek 
I 3 puanın sahibi oldu. 

Gelmek Atatürk 
I stadında oynana 

maçta bu yıl bekle- 
I neni veremeyen 
I iznikspor, konuk et 
I tiği Yavuz Selim kar 
j şısında 90 dakika ade 

ta öldü öldü dirildi. 
Maçın 25 dakikasında 
Şaban'la golü bulan 
İznikspor 30 dakikada 
Yavuz Selim'den 
Bülent'in kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalmasıyla rahatladı 
ve ilk yarıyı 1-0 
önde kapadı. 
İkinci yarıda 10 kişiy 
le mücadele eden 
Yavuz Selim, 62 daki 
kada kaptanları Em 
rullah'ın 20 metreden 
attığı güzel golle 
durumu 1-1 yaptı. 
Golden 4 dakika 
sonra ikinci sarı 
kartını gören kaptan 
Emrullah Yavuz
Selim’i 9 kişi bırakır 
ken iki tarafta gali
biyet için rakip kale 

ı de göl aramaya 
| başladı. 78 dakikada 
I ilk golün sahibi

Şaban, gelişen karam 
bolde kendisinin ve 
takımın ikinci golünü 
atarak İznikspor'u 
rahatlattı. Kalan 
dakikalarda iki takım
da gol atamayınca 
maç İznikspor'un 2-1 
üstünlüğüyle sona 
erdi. Maçtan sonra 
Yavuz Selim'li futbol
cular hakeme itiraz 
edince ortalık gergin
leşince Polis futbolcu 
ile yöneticileri

MIT'İ!

UT—

/Jife.

W

ELEMAN ARANIYOI
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

yatıştırarak 
olayların 
büyümesini önledi. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER.
Süleyman Özay (7) 
Rüştü Baykal (7) 
Şükrü Baş (7) 
İZNİKSPOR : Murat 
(4) Şaban (8) Mustafa 
(5) Kadir (5) Serkan 
Çelik (6) Ahmet (4) 
(Onur 4) Kenan (5) 
Ömer (6) Recep (4) 
(İsmail 4) Serkan 
Çiftçi (5) (Ümit 2) 
Necati (5)

YAVUZ SELİMSPOR : 
Süleyman (7) 
Hakan (5)
Rıdvan (5) Bülent (3) 
Emrah (5) Taner (5) 
Fatih (4) (Volkan 4) 
Yılmaz (4) Raşit (4) 
(Ferhat 4) Emrullah 
(6) Arif (7)
GOLLER : 
Dk. 25-78 Şaban 
(iznikspor) 
Dk. 62 Emrullah 
(Yavuz Selim) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 30 Bülent Dk. 66 
Emrullah (Yavuz 
Selim)

Mu

İşyerimizde çalışacak 
POMPÂCI

TEMİZLİK ELEMANI
MARKETTE ÇALIŞACAK

TEZGAHTAR VE
KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

^■lld
KALİTELİ KAŞELER 

A UYGUN FİYATLARLA 
vSAATTE TESLİM EDİLİR
Kö/ez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

ELEMAN ARANIYO
Gemlik Yolu üzeri Engürücük 
mevkiinde faaliyette bulunan 

Tomruk ve Kereste Satış 
Depomuz sevkiyat bölümüne 

askerliğini tamamlamış, 
40 yaşını aşmamış 

bay ölçüm 7 puantör elemanı 
alınacaktır. Başvuruların 
randevu alınarak bizzat 

yapılması gerekmektedir.
Görüşülecek Yetkili Kişi 

Satış Müdürü : Ertan Yahşi.
Tel: 0224-5248080-81

ELEMAN ARANIYOR

IKLIMSA ORHANGAZİ 
BÜNYEMİZDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
KLİMA VEYA 

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
MÜRACAAT TEL:
0 224 572 39 39
0 533 608 48 74

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kış geldi grip kapıda
Kış ayının gelmesiyle 
birlikte gribal enfek
siyonlarda artış göz 
lenirken, uzmanlar 
aynı mekanda bulu
nan insanlara dahi 
anında bulaşma özek 
liği bulunan hastalık
la ilgili uyarılarda 
bulunuyor.
İl Sağlık Müdürü Dr. 
Mustafa Kasapoğlu, 
gribin hasta veya 
taşıyıcı kişinin tut
tuğu kapı kolu, tele
fon ahizesi veya 
havlu gibi ortak kul
lanım eşyalarından 
da bulaşabildiğine, 
hastanın bulaşma 
riskini azaltması 
gerektiğine ve uygun 
tedavi yöntemlerinin 
uygulanmasına 
dikkat çekti. Grip 
hakkında bulaşması, 
tedavi yöntemleri, alı
nacak önlemler gibi 
konular hakkında 
bilgi veren Dr. 
Mustafa Kasapoğlu, 
gribin ’influenza* 
virüsünün solunum 
yoluyla insan vücud
una girmesiyle 
oluşan ve salgınlara 
yol açan bir enfeksiy
on hastalığı 
olduğunu, her yıl 
dünya nüfusunun 
yüzde 5'îriın bu 
hastalıktan etk
ilendiğini kaydetti. 
Gribe neden olan 
influenza virüsünün 
hasta veya taşıyıcı 
kişilerin hapşırması 
ya da öksürmesi 
yoluyla kolaylıkla

W*
m

bulaşabildiğini vur
gulayan Kasapoğlu, 
virüs bulaşmış ellerle 
temas etmek veya 
öpüşmek de yine bu 
virüsün geçmesine 
neden olan diğer fak
törlerin başında 
geldiğini dile getirdi. 
Hasta kişilerden 
çevreye saçılan virüs 
parçacıklarının hava
da asılı kalabilme 
yeteneğine sahip 
olmasının bulaşıcıhğı 
daha da artırdığını 
ifade eden 
Kasapoğlu, gribin 
hasta veya taşıyıcı 
kişinin tuttuğu kapı 
kolu, telefon ahizesi 
veya havlu gibi ortak 
kullanım eşyaların
dan da bulaşabildiği
ni söyledi.
"Hasta kişinin kapalı 
bir ortama girip-çık- 
ması bile o ortamda 
bulunan kişileri 
virüsün bulaşması 
açısından risk altına 
sokuyor" diyen 
Kasapoğlu, "Bu 
nedenle grip ev, iş 
yeri, okul, kreş ve 
toplu ulaşım araçları 
gibi kapalı mekanlar

da çok kolay bulaşıy
or. Virüsü kapmış 
ancak henüz belirgin 
yakınmaları olmayan, 
bir başka deyişle 
taşıyıcı kişiler de 
hastalığı bulaştıra- 
biliyorlar. Eğer 
kişinin bağışıklık 
direnci güçlüyse, 
gribi hafif bir ateş 
yükselmesi ve halsiz
lik ile birkaç gün 
süren kuru öksürükle 
ayakta da geçirebili 
yor. Bu kişiler iş ve 
sosyal ortamdan kop
madıkları için de vi 
rüs kolaylıkla başka 
larına bulaşabiliyor" 
dedi. 'Grip tedavi 
edilirse bir haftada, 
edilmezse 7 günde 
geçer' sözünü hatırla
tan Kasapoğlu, 
"Sözden de anlaşıla
cağı üzere bu 
hastalık kendi ken 
dine de düzelebiliyor. 
Dolayısıyla grip, 
bağışıklık sistemi 
güçlü olan insanlarda 
genellikle endişe 
edilecek tablolara 
neden olmuyor. 
Gribal enfeksiyonda 
yatak istirahatının 

yanı sıra, gerektiği 
durumlarda yakın
maları hafifletmeye 
yönelik tedaviler de 
uygulanmaktadır. 
Örneğin ateş 
düşürücü ilaçlar 
verilebilir, kas veya 
eklem ağrılarını 
gidermek amacıyla 
ağrı kesicilerden 
yararlanılabilir. Yeni 
çıkan bazı ilaçlar da, 
ilk belirtilerin başla
masından sonraki 24- 
48 saat içerisinde 
alındığında, gribin 
daha kolay atlatıl
masını sağlıyor. 
Bağışıklık sistemi 
güçlü olan çoğu 
insan için 5- 7 gün 
yatak istirahatı ve bol 
sıvı alımı bile yeterli 
oluyor" diye konuştu. 
Grip tedavisinde yan
lış tedavi yöntem
lerinin uygulandığına 
ve bununda büyük 
zararlarının olduğunu 
vurgulayan 
Kasapoğlu, "Halk 
arasında antibiyotik
lerin gribal enfeksiy
on üzerinde etkili 
olduğu yönünde yan
lış bir inanış var. 
Ancak antibiyotikler 
bakteriler üzerinde 
etkili oldukları için 
grip tedavisinde 
hiçbir yarar 
sağlamazlar.
Üstelik zararlı etkilere 
de sahip olabilirler. 
Solunum sistemimiz, 
bünyesinde yararlı 
bakterileri de 
barındırıyor.” dedi.

Aşılar ölümü önlüyor

ABD'de yapılan 
araştırmaya göre 
Aşılarla, 13 hastalık
tan ölümün yüzde 99 
önlendiği açıklandı. 
Amerikan Tıp 
Derneği dergisinde 
yayınlanan araştır
mada aralarında dif
teri, boğmaca, 
tetanos, çocuk felci, 
kızamık, kabakulak, 
kızamıkçık, su 
çiçeğinin bulunduğu 
13 hastalığın, aşılar 
sayesinde hem 
hastalık hem de 
ölüm oranlarında 
büyük düşüş sağ
landığı kaydedildi. 
Araştırmaya göre 
Amerika Birleşik 
Devletleri'nde 1936- 
1945 yılları arasında 
yılda ortalama 21 bin 
kişide difteri 
hastalığı belirlendi ve 
bu hastalardan her 
yıl bin 800'ü kur
tarılamadı. 2006 yılın
da ise difteriden ölen 
olmadı.
1953-1962 yılları 
arasında her yıl orta
lama 500 bin kızamık 
vakası görüldü ve 
yılda ortalama ölüm 
440 olurken, 2006 

yılında ABD'de kıza
mık aşısı sayesinde 
vaka sayısı 55'e 
düştü ve kızamıktan 
ölen olmadı.
Zorunlu aşı uygula
ması sonucu kabaku
lak hastalığında 
yüzde 95.9, tetanos 
vakalarında yüzde 
92.9 ve boğmaca 
hastalığında yüzde 
92.2 oranında azalma 
oldu. Tetanos ve 
boğmacadan ölüm
lerde yüzde 99 
azalma görüldü.
ABD'de çocukların 
okullara kaydında 
zorunlu aşıları 
olduklarını gösteren 
belge isteniyor.
Aileler zorunlu 
aşıya dini ya da 
başka bir nedenle 
karşı iseler bu 
durumu da yazılı 
olarak bildirmek 
zorundalar.
Araştırmada, aşıların 
güvemrolmadığı ya 
da başka gerekçeler
le yaptırmayanların 
hem kendilerinin 
hem de temasta 
bulundukları kişilerin 
sağlığını tehlikeye 
attıkları vurgulanıyor.
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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
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast.

V II 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 Taks| 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. 543 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

VAPUR - FERİBOT

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

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

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
19 Kasım 2007 Pazartesi 

ÖZLEM ECZANESİ 
Dr.Ziya Kaya Mah. No:119 
Tel: 512 02 23 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2908 

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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Sporla birlikte kişilik kazanıyorlar

Seyfettin ŞEKERSÖZ
DOJO Karate Spor 
Kulübü’ne giden 
öğrenciler sporla 
birlikte toplum 
içinde kişilikli yaşa
mayı öğreniyorlar. 
Katlı otoparkın ek 
binasındaki yeni 
yerinde hocaları 
Gökhan Özler 
nezaretinde DOJO 
Karate derslerine 
başlayan çocuklara 

öncelikli olarak 
toplum içinde 
nasıl yaşamaları 
gerektiği öğretiliyor. 
Kötü alışkanlıklara 
yönelen çocukların 
kesinlikle spor 
kulübüne giremeye
ceklerini vurgulayan 
Gökhan Özler, Ulu 
Önder Atatürk'ün 
"Ben sporcunun 
ahlaklısını severim" 
sözlerini hatırlatarak 
toplum içinde yer 

alabilmeleri için 
sporla birlikte 
insan olmanın da 
önemini anlatıyor. 
Aileleriyle birlikte 
Karate Spor 
Kulübü’ne gelen 
öğrencilere önce 
kötü alışkanlıklara 
yönelmemeleri 
daha sonra da 
sporun insan 
uhuna ve bedenine 
yapacağı katkılar 
öğretiliyor.

Spor hocası 
Gökhan Özler, 
spor kulübünde 
70 öğrencinin 
eğitildiğini 
belirterek Bursa 
ve çevresindeki 
spor kulüplerinin 
katıldığı çeşitli 
yarışmalarda 
Gemlik DOJO 
Karate Spor Kulübü 
öğrencilerinin 15 
madalya kazandık
larını söyledi.

«KNOIOJIK URUNLCR ve FATURA ODEM€ NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu

Turkcell, Vodafone, Avea 
Elektrik. Su, Telekom

K.K. Borçları, Baâkur, SSK
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI SMILE SHOP'TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL- Türk Telekem BAŞVURU NOKTASI
- D-SMART SATIŞ NOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI
— TURKCELL-VODAFONE-AVEA-KONTÜR SATIŞI
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI ■
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜNİER

PRATİK KREDİ BanI<a BanİİA doİAŞMAdAN uyquN liRedi seçeneIaLerİ
8 iı/ıEHl _________ İhTİyAç kREdisi " taşit kREdisi ve koNirr kREdisi

ORHANG. DDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 5T211



güllü yafi
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 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSCSUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZ€M€L€Rİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ
20 Kasım 2007 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.” 

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Atatürk İlköğretim Okulu eski binası, eski İmam Hatip Lisesi binası ve HEM binası aslına uygun olarak restore edilecek

Belediye eski yapılara sahip çıkıyor
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, uzun yıllardan beri bakımsızlıktan 

harabeye dönen Gemlik’in geçmişinde büyük önemi olan üç eski binanın 
onarımını yaptırmak için çalışmalar başlattığını söyledi. Haberi sayfa 3’de

Eski Atatürk İlköğretim Okulu

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Geçmişine sahip çıkmak
Gemlik Belediyesi eski eserleri koruma 

için atılım başlatmış.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dün 

gazetemize yaptığı açıklamada, geçtiğimiz 
yıllarda tinercilerin yaktığı Kız İmam Hatip 
Lisesi, eski Atatürİ İlkokulu, kulanılmakta 
olan Halk Eğitim Merkezi binalarının 
restorasyonunun yapılacağını duyurmuş.

Gemlik’te yarına bırakacağımız bir tek 
eski eser yok.

Bunu yıllardır yazıyorum.
Sonunda bir duyan olmuş sevindim.

Ekt Devamı sayfa 5’de

GOOD^YEAR
| PHILIPS CD140|

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

Gemlikspor 
başkansız 

kaldı
İSTİFALAR BAŞLADI
Gemlikspor Başkanlı 
ğı’na getirilen Bilal 
Beyhan, pazar günü 
yapılan olağanüstü 
kongreden sonra 
istifa etti. Beyhan’ın 
ardından Gemlikspor 
ikinci Başkanı Mehmet 
Göral’da istifa ettiğini 
açıkladı. Sayfa 4’de

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

Marmarabirlik piyasada yalnız kaldı
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu,"Üzülerek izliyoruz ki piyasada tüccar yok 
Tüccar alım yapmayınca bütün ürün Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerin kapısına yığıldı" dedi.

"Yassak hemşerim"

Malı hamuduyla götürene ses yok..
Yedi sülalesinin geleceğini garantiye 

almak için devlet olanaklarını seferber 
edene tıs yok.

Güneydoğudaki terör belasını başımıza 
sarana gık yok.

Kuzey Irak'ta "nüfuza" dayalı ticari 
ortaklıklar kurarak iş tutanlara kimsenin 
bir şey dediği yok.

Dinle devlet işlerini karıştırıp,saman 
altından ve üstünden su yürütenlere..

Suudi Arabistan Kralının ayağına 
giderek devletin itibarını sarsanlara..

Hursıza..
Arsıza..
Vurguncuya..
Talancıya dur yok..
Paşalara sus..
Paşalar ne yapıyor ?
Vatana ihanet mi ediyor?
Devlet sırlarını ifşa mı ediyor?
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşa 

nanlarla ilgili tesbitler yapıyor, çözüm 
önerileri sunuyor.

Kuşkusuz kantarın topuzunu kaçıranlar 
da vardır ama...

Yasaklamak ve konuşana cezai yaptırım 
lar uygulamakla önü alınabilir mi?

Ona bakarsan..
Devletin malını yemek de yasak..
Bankaları hortumlamak ta suç.
Vatan topraklarını pazarlamak da 

serbest değil.
Sağlam olunmasına karşın çürük raporu 

alıp askere gitmemekte ahlaksızlık.
Adam öldürüp, siyasi ya da adi cinayet 

ler işleyip, skandallara karışmak da doğru 
bir şey değil.

Susurluktan ortaya saçılanları hala 
açığa çıkarmamak ve kördüğüm olmuş ipi 
çözememekte yanlış.

Ama paşalar...
Güneydoğuda olması gerekene dair 

durum tespitleri yaparlarsa suç..
Orduevine giremez..
Askeri gazinonun kapısından geçemez..
Bizim ülkede ne hikmetse "düşünceyi 

açıklamak", "çözüm önerileri sunmak" 
yasak.

Yasa, hukuk, kural tanımamazlık, nüfuz 
kullanarak kilitli kapıları yasadışı yollarla 
aralamak ve oradan dalmak ayrıcalık.

Ortaya çıkan "kaos"a nereden baksanız 
yanlış.

Anlamsız yasaklamalarla çözüme ulaşıl
maz.

İşin ilginci o zaman durum daha da 
çatallaşıyor..

İçinden çıkılmaz hale dönüşüyor.
Çözüme..
Akıllı, bilinçli, serinkanlı yaklaşımlarla 

ulaşılıyor.
Şimdi sesi kısılmak istenen paşa 

yüreğiyle ortaya çıkıp;
"Ben orduevine, askeri gazinoya girmi 

yorum. Ama bildiğimi söylemeye devam 
edeceğim" derse ne olacak?

O zaman..
Konuşab 'ecekler mi?

‘Gemlik Körfez’ internette 
ww.gemlikkorfezç ^esi.com 

2007-2008 zeytin 
alım kampanyasını 
29 Ekim tarihinde 
5 YTL baş fiyatla 
açan Marmarabirlik, 
sofralık zeytin 
ahm piyasasında 
yalnız kaldı.
Marmarabirlik'e 
bağlı 8 kooperatif, 
29 Ekim'den bu 
yana 200-290 arası 
baremli çok miktar
da sofralık zeytin 
alırken, piyasada 
gerek tüccar, gerek 
se bağımsız tarımsal 
kalkınma koopera 
tiflerinin ahm yap
madığı gözleniyor 
ve bu durumun 
zaten bozuk olan 
piyasa dengelerini 
iyice bozduğu 
ifade ediliyor.
Kurak geçen yaz 
mevsimi nedeniyle 
zeytinin dalında 
irileşememesi ve 
toplam ürünün yüz 
de 70'inin küçük 
taneli kalacağı ön 
görüsüyle 200 dane 
li zeytine 5 YTL fiyat 
belirleyen Marmara

birlik'in ahm mer 
kezlerine şimdiye 
kadar getirilen 
ürünlerin neredeyse 
tamamının iri taneli 
olduğu belirtiliyor. 
Sonbahar yağmur 
larıyla birlikte dalın
da irileşen zeytinin 
büyük bölümünün 
bağlı kooperatiflere 
getirildiğini 
söyleyen Marmara 
birlik Yönetim Ku 
rulu Başkanı Refi 
Taviloğlu, ahm mer 
kezlerinde üretici 
kuyrukları oluşmaya 
başladığını ifade

etti. Taviloğlu, 
"Üzülerek izliyoruz 
ki piyasada tüccar 
yok. Tüccar alım 
yapmayınca bütün 
ürün Marmara bir
li k'e bağlı kooperatif 
lerin kapısına yığıl 
dı. Gerçeği gören 
üretici, daha sonra 
karlı satamayacağı 
için eskiden olduğu 
gibi kabına da zeytin 
koymuyor. Marmara 
birlik olarak üretici 
mizin öngörülerini 
de değerlendirerek 
belirlediğimiz fiyat
lar, zeytinin kalibrajı

SATILIK ■ KİRALIK ilil 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 Fakz543-17 94

konusunda yağmura 
bağlı değişkenlik, 
hesaplarımızı 
alt üst etti ve 
şimdi birlik mağdur 
durumda..." dedi. 
Ahm yapmayan 
tüccarın, son gün
lerde etkili olan 
lodos nedeniyle 
dalında yumuşayan 
zeytine zaten normal 
kampanyalarda bile 
ilgi göstermediğini 
kaydeden Marma 
rabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Taviloğlu, şunları 
söyiedi: 
"Marmarabirlik 
olarak alım kampa
nyasının dönüm 
noktasındayız. 
Eğer tüccar ürün 
almazsa, birlik 
olarak tek başımıza 
tüm Güney Marma 
ra'nın rekoltesini 
kaldırmamız müm 
kün değil. Böyle 
giderse alımlara 
ilişkin etkin önlem
lere başvurmamız 
aogaı ve Kaçınıl
mazdır. "

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, 

V Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
S Islak zeminler seramik

esi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Atatürk İlköğretim Okulu eski binası, eski İmam Hatip Lisesi binası 
ve HEM binası aslına uygun olarak restore edilecek

Belediye eski
yapılara sahip çıkıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Belediyesi 
sayıları çok az olan a 
ve Gemlik tarihinde ‘ 
önemli yerleri 
bulunan üç binanın 
restorasyonunu 
üstlendi.
Gemlik'in Cumhu 
riyet'ten sonra ilk 
ilkokulu olan Atatürk 
ilköğretim Okulu 
eski binası ile ilk 
dispanser binası 
olan eski İmam Hatip 
Kız Lisesi binasının 
yanı sıra halen HEM 
olarak hizmet veren 
eski Ortaokul binaları 
aslına uygun olarak 
restore edilecek. 
Konu hakkında 
bilgi veren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, öncelikli

olarak Atatürk 
İlköğretim Okulu 
karşısında bulunan 
ve mülkiyeti Gemlik

Eski İmam Hatip kız Lisesi

yerde ise park ve 
spor tesisi kuracak* 
larını müjdeledi. 
Belediyenin ikinci 
olarak el attığı 
restorasyon hizmeti 
ise eski ve tarihi 
Atatürk İlkokul binası 
olacak. Yandıktan 
sonra atıl durumda 
bırakılan eski binanın 
da aslına uygun 
olarak Belediye tara 
fından proje ihale 
sinin yapılacağını 
söyleyen Başkan 
Turgut, buranın da 
yine eskisi gibi 
Okul olarak hizmete 
açacaklarını söyledi. 
Üçüncü restorasyon 
binasının ise 
şimdiki HEM 
binası olduğunu 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Her gencin 
bir zamanlar 
okumak istediği 
ve tarihiyle gurur 
duyduğumuz 
binanın HEM'nin 
yeni yerine taşın
masından sonra 
yine belediyemiz 
tarafından onarım 
çalışmaları için 
proje ihalesi 
açacağız" dedi. 
Başkan Turgut, 
eski ortaokul 
binasının ise 
Gemlik'te yokluğu 
her zaman hissedilen 
Kent Müzesi olarak 
düşünüldüğünü 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Üç tarihi 
eseri restore ettirerek 
Gemlik'in tarihini 
ortaya çıkaracağız. 
Bu binaların Gemlik 
tarihinde önemli 
yerleri vardır" dedi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YauYORUM

Belediyesi’ne ait 
olan eski İmam 
Hatip Kız Lisesi'nin 
belediye tarafından 
Mimar Fatih Aydın'a 
Röleve'sinin 
çıkartıldığını, Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun kabulün
den sonra çalış
malara başlanıla
cağını duyûrdu. 
Restitasyon ve detay 
projelerinin ihale 
edildiğini ve yakında 
çalışmalara başlanıla
cağını söyleyen 
Başkan Turgut, 
eski imam Hatip Kız 
Lisesi binasının 
20 bin YTL'ye aslı 
gibi yapılacağını 
ve burada 
Belediye'nin sosyal 
faaliyetlerini yürüte
cek Kültür Müdürlüğü 
kurmayı amaçladık
larını söyledi. 
Turgut, onarılacak 
binanın yanında bulu
nan belediyeye ait 
tamirhanenin olduğu

BU UNUTULUR MU? 
(Tarihten acı bir yaprak)

Birinci Dünya Savaşı'nda Ingilizlerejrak 
cephesinde 150 bin askerimiz esir düştü. Bu 
askerlerden bir kısmı da Mısır'ın İskenderiye 
şehri yakınlarında bulunan Seydibeşir Usare 
Kampı'na hapsedildi.

12Haziran 1920'ye kadar iki yıl boyunca her 
türlü işkence, eziyet, ağır hakaret ve aşağıla
maya maruz kaldılar.

Kamptaki, Türkçe bilen Ermeni tercüman
ların yalan, yanlış çevirileri ve kışkırtmaları 
nedeniyle, kampların İngiliz komutanları, azılı 
Türk düşmanı kesilmişlerdi.

Savaş bitmişti.
Ancak, kamptaki ağır koşullar nedeniyle 

ölenler dışındaki askerleri teslim etmek, 
Ingilizler'in işine gelmiyordu. Çünkü, olası yeni 
bir savaşta, bu askerlerin yeniden karşılarına 
çıkabilecekleri, Ermeniler tarafından, Ingiliz 
terin beyinlerine işlenmişti.

Çözüm toplu katliamdı...
Askerlerimiz, mikrop kırma bahanesiyle, 

süngü zoruyla dezenfekte havuzlarına sokul
du.

Ancak suya normalin çok üzerinde krizol 
maddesi katılmıştı. Mehmetçik, daha ayağını 
soktuğunda, aşırı krizol maddesi nedeniyle 
haşlanıyorlardı.

Ancak İngiliz askerleri dipçik darbeleri ile 
askerlerimizin havuzdan çıkmalarına izin ver
miyorlardı.

Mehmetçikler, bele kadar gelen suya 
başlarını sokmak istemedi.

Ancak bu kez İngilizler havaya ateş etmeye 
başladı.

Askerlerimiz, ölmemek için çömelerek 
başlarını suya soktular.

Ancak başını sudan kaldıran artık göremi 
yordu.

Çünkü gözler yanmıştı...
Dışarı çıkanların halini gören sıradaki 

askerlerimizin direnişleri de fayda etmedi ve 
15 bin askerimiz kör oldu.

Bu vahşet, 25 Mayıs 1921 tarihinde 
TBMM'de görüşüldü.

Bunun faili olan İngiliz tabip, garnizon 
komutanı ve askerlerinin cezalandırılması için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teşebbüse 
geçmesini istediler.

Tabii ki yeni kurulan devletin bin türlü 
sorunu vardı.

Bu hesap sorma işi de unutuldu gitti. Ama 
onlar unutmuyorlar...

Kendi ihanetlerini bile soykırım ambalajına 
sarıp, dünya kamuoyuna sunuyorlar. En üzücü 
olanı da malum birilerinin, bu karalama kam
panyalarına çanak tutması...

ERMENİLER SOYKIRIM YAPILDI DİYE 
DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIYOR

BİZİM TARİHİMİZDEN HABERİMİZ YOK.

KflŞCM B€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:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlikspor’da 
istifalar başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kısa bir süre önce 
Gemlikspor başkan* 
lığına getirilen Bilal 
Beyhan ile ikinci 
Başkan Mehmet 
Göral, Pazar günü 
yapılan olağanüstü 
kongreden sonra 
istifa ettiklerini 
açıkladılar.
Beyhan, yaklaşık 3 
ay önce Gemlik 
spor'u üçüncü lige 
çıkarma hedefi ile 
görevi kabul ettiğini 
ancak bu süre içinde 
şahsına karşı başla 
tılan karalama kam
panyası ile başarıyı 
yakalamakta zor
landıklarını ifade etti. 
Kendisine gerekli 
desteğin verilmediği
ni öne süren Bilal 
Beyhan, aksine işine 
ve kendisine karşı 
atılan iftiralar sonu
cu istifa kararı aldığı 
m söyledi.
Kulüp Başkanı olduk 
tan sonra çalışmala 
rından dolayı bazı 
kişilerin işine ve şah
sına karşı ciddi kar
alama kampanyası 
başlattıklarını söyle 
yen Beyhan, "Bunla 
rın içinde ciddi ifti
ralara maruz kaldım. 
Hiçbir doğruluğu 
olmadığı halde beni 
yıprattılar. Hiçbir 
yerden de yeterli 
desteği bulamadım. 
Başarısızlığın nedeni 
şahsım değil, atılan 
çirkin iftiralardır. 
İnşallah bundan 
sonra görev alacak 
arkadaşlarım daha 
iyi hizmet verirler. 
Onlara başarılar 
diliyorum ve her 
zaman yanlarında 
olmaya çalışacağım" 
şeklinde konuştu. 
Kısa bir süre 
Gemlikspor Başkanh 
ğı görevini yürüten 
Bilal Beyhan, bu 
süre içinde hiçbir 
yerden destek gör

GEMSİS Teknoloji ve 
Bilişim hizmete açıldı 
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gürle İş Merkezi 
zemin katta bulunan 
GEMSİS Teknoloji 
ve Bilişim Hizmetleri 
Ticaret Limited 
Şirketi hizmete girdi. 
Nurgül Kaynak 
ve Sümeyra Kaynak 
kardeşlerin ortağı 
olduğu GEMSİS'in 
açılış kurdelesini 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
anneleri Rabia 
Kaynak birlikte 
kestiler. 
Aynı zamanda 
HEM Bilgisayar 
öğretmenliği 
görevini de yürüten 
GEMSİS Bölge 
Müdürü Nurgül 
Kaynak, dört yıllık 
uzun bir emek ve 
çalışma döneminden 
sonra Koç.net 
bünyesinde her 
türlü Bilgisayar 
ve Bilgisayar * 
Teknolojisi ürününün 
satışı ve Teknik

meden hizmet ver 
diğini belirterek, 
"Gemlikspor’da ka 
yıtlı 350 lisanslı spor 
cu ile Gemlik halkın
dan görevimi yürüte- 
meyeceğim için özür 
diliyorum" dedi.
MEHMET GÖRAL'DA 
İSTİFA ETTİ ~ 
Başkan Bilal 
Beyhan'ın istifasının 
ardından bir istifa da 
kulübün ikinci Baş 
kanı Mehmet 
Göral'dan geldi. 
Göral, Gemlik için 
yapılan çalışmalarda 
kendilerine sadece 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün destek 
verdiğini belirterek, 
"Bize değer verme 
yen başta sivil top 
lum kuruluşlarının 
sayın başkanları 
sadece oturdukları 
yerden ahkam

kesiyorlar. Bize 
kimse değer verme
di, hap kullanma 
yaşının 12'ye indiği 
Gemlik'te gençlerin 
spor yapmaları 
neden engelleniyor. 
Gemlikspor'a geçmi 
şinde yatırım yapan 
başta Faruk Güzel ve 
Melih Kazanç gibi 
sporseverlerin yanı 
sıra şimdi kulübün 
bâşina geçen Bilal 
Beyhan neden 
küstürülüyor. 
Kulübün kapısına 
kilit vurmak kimin 
işine yarayacak" 
diyerek ikinci 
başkanlık 
görevinden istifa 
ettiğini açıkladı. 
Gemlikspor’da 
önümüzdeki gün
lerde istifaların 
devam etmesi 
bekleniyor.

Servisi Network 
kurulumları, web 
siteleri, E-ticaret 
siteleri, web domain, 
Web Hosting 
hizmetleri, güvenlik 
kameraları, 
hırsız ve yangın 
alarm sistemleri, 
CCTV sistemleri, 
Koç.net ses ve 
ses iletişimi 
hizmetleri, araç takip 
sistemleri, tasarım 
hizmetleri, logo, 
broşür, Kartvizit,

katolog, Afiş ve 
benzerleri her türlü 
reklam tanıtım 
hizmetleri, Online 
ve Mobil Pazarlama 
CRM müşteri takip 
sistemleri, Bilgisayar 
programları satış ve 
kurulumu gibi daha 
pek çok Bilişim ve 
Teknoloji hizmetini 
bünyelerinde kalite, 
güven ve uygun 
fiyat güvencesiyle 
sunduklarını söyledi. 
GEMSİS'in şirket

kurucuları Nurgül 
Kaynak ve Sümeyra * 
Kaynak olarak 
Türkiye çapında 
faaliyet göstermek
ten ve Gemlik ilçe
sine hizmet vermek
ten gurur duyduk
larını belirten 
iki kardeş, açılışı 
onurlandırarak 
gururu ve sevinci 
paylaşan davetliler 
ile Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
teşekkür ettiler

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTEli.. ER UYGUN FİYATLARLA

TMMOB MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ 

GENEL KURULUNA ÇAĞRI
Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinin Olağan Ğenel Kurulu ve 

Temsilcilik seçimleri 09.12.2007 Pazar günü saat 13.00 - 17.00 ‘de 
Gürle İş Merkezi Kat: 2 No: 76 GEMLİK adresindeki büromuzda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul ve Temsilcilik Seçimleri 
16.12.2007 Pazar günü aynı adreste saat 13.00 - 17.00’de çoğunluk 
aranmaksızın aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

GÜNDEM :
1- Yoklama ve açılış
2- Genel Kurul Divan oluşturulması, Başkan ve iki yazmanın 

seçilmesi ve saygı duruşu
3- Çalışma Raporunun okunması ve değerlendirilmesi
4- Gelecek dönem çalışma raporunun görüşülmesi
5- Dilek ve temenniler
6- Adayların tespiti
7- Seçimler
8- Kapanış

..w I l* * J;
KÖ rfez Ofset |stik|al ^desi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel:(0.224)51396 83 Fax:(0.224)5133595

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Ko%25c3%25a7.net
Ko%25c3%25a7.net
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dünya’nın neresine giderseniz 
gidin, gittiğiniz kentte sizi eskiye 
götürecek birçok eser ve yapıt 
bulabilirsiniz.

İnsanlar bilmedikleri bilgileri 
öğrenmek, görmedikleri yerleri 
görmek, doğa ile iç içe olabilmek 
için gezerler.

Buna turizm diyoruz.
Gezen kişiye de turist..
Turistler gezerken para harcar

lar.
Gittikleri yerde yatarlar, yerler 

içerler, gezerler, alışveriş yapar 
lar.

Para harcarlar.
Böyle bir parayı kazanmak için 

üretmeye gefek yoktur.
İyi bir tarihe sahip olmak, eski 

eserleri korumak ve yaşatmak, 
doğaya sahip çıkmak, kalınacak 
düzgün mekanlar inşa etmek, 
temizliğe ve doğruluğa dikkat 
etmek.

İşin sırrı burada.
Bacasız fabrika dediğimiz tu 

rizm için gerekli olanlar bunlar..
Türkiye bu bakımdan şanslı 

ülkelerden biri..
Yeraltında el değmemiş büyük 

tarihi hâzinelerimiz var.
Yer üstünde de bir o kadarı...
Üç tarafı denizlerle çevrili bir 

ülke...
Dağları nehirleri, kıyıları bir-

Geçmişine sahip çıkmak

Güne Şakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

birinden güzel..
Kıyı kentlerinin büyük çoğun 

luğu denizinden ve çevresindeki 
tarihi eserlerini koruduğu için tu 
rist çekiyor.

İnsanlar görebilecekleri birşey 
ler buluyor.

Gelelim Gemlik’e..
Gemlik’e dışarıdan gelen biri 

ne bulabilir sizce..
Hiç birşey bulamaz.
Ona sunacağımız ne doğru 

dürüst bir otelimiz, ne doğru 
dürüst bir lokantamız, ne bir eski 
eserimiz, ne denizimiz, ne sokak
larında yürüyebileceğimiz temiz 
ve düzgün bir kentimiz yok..

Sorarım size bir misafiriniz 
gelse ona görmediği neyi göstere 
bilirsiniz?

Gösterecek bir şey bulamaz 
siniz..

Umurbey yakında olduğu için 
Celal Bayar Müzesi’ne götüre
bilirsiniz.

Sonra, sonrası yok.

Bursa’ya götürmeyi tercih 
edersiniz.

Bursa’da görülecek o kadar 
çok şey var ki.

Söylemeye gerek yok.
Yıllarca yazdım.
Gemlik’in eski evlerine sahip 

çıkalım, hiç olmazsa birkaçını 
yaşatalım diye..

Bu evlerin birini eski haline 
getirip, analarımızın babaları 
mızın yaşadığı o eski konutları 
çocuklarımıza gösterelim diye..

Şimdiki evlerde ne seki kaldı, 
ne maltızlı mutfaklar, ne yaylı 
karyolalar, ne bakır siniler ve 
kaplar, ne de yün yataklar...

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, kendisinin okuduğu, 
benim de ilkokulu okuduğum 
eski Atatürk İlkokulu’nu, eski 
ortaokulu ve Kız Mektebini onar
mak, dahası eski haline getirmek 
için çalışma başlatmış.

Sayın Turgut’a bu girişimi için 
teşekkür ediyorum.

Yerel yönetimler, kentin eski
lerini yaşatma konusunda duyarlı 
olmak zorundalar.

Bakın Bursa da neler yapılıyor.
Biz bu konuda çok geride kal 

dik.
Şimdi sesimize kulak veril 

diğin duyunca seviniyorum.
Binlerce kişinin anılarının dolu 

olduğu eski Atatürk İlkokulu, eski 
ortaokul -şimdi Halk Eğitim Mer 
kezi olarak kullanılan bina- eski 
haline döndüğünde anılarım yaşa 
yacak.

İlkokul Müdürüm Deli Fehmi 
Bey’i, ortaokul Müdürümüz şişko 
Asım’ı, Kel Halil’i, Paşa Kazım’ı, 
Refet Hanım’ı, Fransızcacı Kamu 
ran’ı, Resim-iş öğretmenimiz Ha 
sanağa’yı, Matematikçimiz Hü 
sam’ı ve diğerlerini amımsaya- 
cağız...

Halk Eğitim’in binasının kent 
Müzesine dönüştürülmesi de 
güzel bir düşünce..

Burası işi bilen usta ellerle 
gezilip görünür bir hale geti 
rılebilir.

Eski Atatürk İlkokulu okul 
olarak da kullanılabileceği gibi, 
Gençlik Merkezi bile olur.

Kız mektebi ve bahçesi anılar 
yumağımızın bir parçası..

Bu güzel girişimi destekliyo 
ruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, olası Marmara 
depremi için tsunami etki simülasyonu hazırladı. 

“Deprem, tsunamiyi 
beraberinde getirebilir” ÖZGÜR
Orta Doğu Teknik Üni 
versitesi, tarafından 
hazırlanan simülas 
yonda, 49 ayrı senar 
yo, video görüntüle 
rine dönüştürüldü. 
En kötü senaryoya 
göre, 5 buçuk 
metrelik tsunami 
dalgaları, İstanbul'u, 
depremden 8 dakika 
sonra vuracak. 
Simülasyonları ODTÜ 
Deniz Mühendisliği 
Araştırma Merkezi 
Başkanı Doçent 
Doktor Ahmet Cevdet 
Yalçıner tanıttı. 
Proje oluşturulurken 
geçmiş depremler 
incelendi, Marmara 
Denizi'nin topoğraf 
yası çıkarıldı.
1 buçuk yıl önce 
başlayan projede 
tarihsel veriler, gün
cel araştırma araçları 
ve olanakları ile 
bilimsel deneyimler 
bir araya getirildi. 
Doçent Yalçıner'e 
göre depremlerde, 
tsunami oluşma 
olasılığı yüzde 
10-15 civarında.
Yalçıner, İstanbul'da 
da 50 yıl içinde

büyük bir deprem 
olabileceğini ve bu 
nun tsunamiyi bera 
berinde getirebile
ceği görüşünde. 
En kötü senaryo, 
tsunaminin sığ alan
larda 100-150 metre 
içerilere girebileceği
ni, can kayıplarını ve 
maddi hasara yolaça- 
bileceğini ortaya 
koyuyor. Doçent 
Yalçıner, önlem 
alınırken de bu en 
kötü senaryonun 
değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade 
ediyor.
Yalçıner şunları 
söyledi: "Marmara 
kıyılarında, İstanbul 
kıyıları için konuşa
bilirsek bazı yerlerde 
5-5 buçuk metreye 
varan kıyıda suyun 
yükselmesi ve şid
detli akıntılarla iler
lemesi beklenir... 
Bunlara karşı hazır
lıklı olmak mümkün. 
Beton yapılar tsu 
namiden etkilenmez. 
Sadece zemin katlar
da pencereler etki 
lenir. Kıyıdaki dolgu 
alanlarının bu tür

tusunamiden koruya
cağı düşünülebilir.
Ancak tsunamiyi dur
duran dolgu alanları 
araçları kurtaramaz." 
Yalçıner, olası bir 
depremin ardından 
oluşabilecek tsuna 
milere karşı vatan
daşların tedbirli ve 
dikkatli olmasının 
önemine de işaret 
ediyor.
Doçent Yalçıner, 
"Bireysel olarak 
alınan önlemler 
(Japonya bunun 
örneğidir ) en çok 
işe yarayanlardır. 
Onlar da şudur.
Denizde bir çekilme 
olur, Bu çekilme, 
öncü centilmen 
tsunami dalgasını 
gösterir. Arkadan 
gelen dalgaların 
şiddetli alacağını 
bilelim. Kıyıdan 
uzağa gidelim. Üç 
beş dakika içinde 
Marmara için herşe 
yin geçtiğini de 
sanmayılım, bir 
buçuk saat içinde 
yeni dalgaların 
gelebileceğini de 
düşünelim." dedi.

KURU TEMİZLEME

■'«fa

Merkez: Yeni Pazar Cad. Şaypa’nın 60 mt ilerisi 
TEL: 0.224 513 40 95 - GSM. 0.555 350 52 41 - GEMLİK 

Şube: Minibüs Garajı Arkası İmren Izgara Karşısı 
Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK

ilk ve tek son sistem 
makinahrla 

kuru temizleme, 

çamajırve 
Halıtaijleri

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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içimizden Biri
Gemlik Rotaract Kulübü Başkanı

Ali Berker AKINCI
Hazırlayan : Yelda BAYKIZ

Gemlik'te genç 
kuşağın temsil ettiği 
en önemli sivil 
toplum örgütlerinden 
bir tanesi olan 
Gemlik Rotaract 
Kulübü, bu ay ki 
röportajımızda 
bize kapılarını açtı. 
Kulüp Başkanı 
ve aynı zamanda 
değerli dostum 
Sayın Ali Berker 
Akıncı ile kulüp 
faaliyetleri ve Gemlik 
ile ilgili birtakım 
konuları paylaştık. 
Yelda BAYKIZ: 
Sayın Akıncı sizi 
tanıyabilir miyiz? 
Ali Berker AKINCI: 
21 Mayıs 1980 
İstanbul doğum
luyum. Ancak, buna 
rağmen Gemlik'te 
büyüdüm. İlk orta 
öğrenimimi ilçemiz 
de, liseyi ise 
Bursa'da tamam
ladım. Daha sonra 
Yakın Doğu Üniver- 
sitesi'nde mimarlık 
oKuaum. şu an 
inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren 
şirketimizde 
çalışıyorum.
Yelda BAYKIZ: 
Rotaract Kulübü 
gibi bir sivil toplum 
örgütünün, 
ilçemizde hayata 
geçirme fikri 
nasıl doğdu?
Ali Berker AKINCI: 
Bildiğiniz gibi 
2005 yılında 
Anıl Zana, Pelin 
Aslan fikir olarak 
bazı girişimlerde 
bulundu. Daha sonra, 
Tolga Kazanç, Oğuz 
Aksu, sizin (Yelda 
Baykız) ve benim de 
aralarında 
bulunduğu kişilerle, 
ortak çalışma 
neticesinde 
kulübümüzü kurduk. 
Yelda BAYKIZ: 
Ali Bey, kuruluş 
aşamasında zorluklar 
çektiniz mi?
Ali Berker AKINCI: 
Kuruluş zamanında 
bir takım sıkıntılar 
çektik. Prosedür 
konusunda özellikle. 
Fakat şimdi rutin

işlerimiz kolaylıkla 
yürütüyoruz.
Çünkü, Dernekler 
Masasının dilinden 
anlamaya başladık 
Yelda BAYKIZ: 
Rotaract Kulübü'nün 
içeriğinden 
bahseder misiniz? 
Ali Berker AKINCI: 
18 ile 30 yaş arasında 
olan gençlerin 
toplumda sorumlu 
birer vatandaş 
olmaları, liderlik 
potansiyeline sahip 
kişilik kazanmaları 
için 1968'de 
kurulmuş bir 
örgüttür. Kişisel 
başarı ve sorumluluk 
kazandırma temel 
hedeflerindendir. 
Yelda BAYKIZ:. 
Kulübünüzün 
oldukça aktif olduğu 
bilinen bir gerçek. 
Etkinlikleriniz bunun 
en önemli göstergesi 
olsa gerek.
Ali Berker AKINCI: 
Tabii çeşitli 
faaliyetlerimiz 
oluyor. Öncelikle 
şunu belirteyim ki; 
biz bir sosyal 
yardım kulübü 
değiliz. Bir sivil 
toplum kuruluşuyuz. 
Ancak, sosyal 
aplamda bazı 
desteklerimiz oluyor 
kuşkusuz. Çünkü, 
hepimiz yardım 
etmeyi çok seviyoruz. 
Yelda BAYKIZ: 
İlçemizde yıllardır 
faaliyet gösteren bir 
Rotary kulübü var.

30 yaş ve üstünden 
oluşuyor değil m? 
Ali Berker AKINCI: 
Evet. Gemlik'te 
1982 yılında 
kurulmuş bir 
Rotary Kulübümüz 
vardır. Bizim hami 
kulübümüzdür.
30 yaş üstü 
kişilerden oluşur. 
Biz de bu yaşa 
geldiğimizde eğer 
kabul edilirsek 
Rotary Kulübü'ne 
geçiş yapıyoruz. 
Yelda BAYKIZ: 
Kurulduğunuzdan 
bu yana kulübünüze 
karşı çevrenin 
eleştirel bakışı nedir? 
Ali Berker AKINCI: 
Çok iyi eleştiriler 
aldık. Sokak 
köpeklerinin 
kısırlaştırılması. 
Zihinsel çocukların 
kuaföre (Olcay 
Kuaför) götürülmesi, 
diş taramasının 
yapılması (Peyami 
Çağlar) okullara 
yapılan kitap 
bağışları, Halk 
Eğitim Merkezi'ne 
seramik fırını 
bağışrgibi 
etkinliklerimiz 
bizim sosyal aktive 
yönümüzü ortaya 
koyuyor. Bundan 
dolayı da sürekli 
takdir edilen bir 
kulübüz. Bu da 
bizi Gemlikle ilgili 
daha güzel projeler 
yapmaya teşvik 
ediyor.
Yelda BAYKIZ:

Sanırım Rotary 
Kulübü'nün 
mevcudiyeti, 
durumu bir nebze 
olsun daha kolay
laştırdı değil mi? 
Ali Berker AKINCI: 
Tabii, bu bizim İçin 
bir yandan kolay 
oldu. Çünkü köklü 
insanların bulunduğu 
bir Rotary Kulübü'ne 
sahibiz. Bundan 
dolayı isim olarak 
yadırganmadık. 
Elbette buna en 
büyük katkılardan 
birisi de basınla 
sürekli iletişim 
halinde olmamızdır. 
Bu arada Yelda 
Hanım size de 
Gemlik Körfez 
Gazetesi'nde 
hakkımızda yaptığınız 
haberlerden dolayı 
çok teşekkür 
ediyoruz.
Yelda BAYKIZ: 
Sayın Akıncı, 
bizler ilçemize 
yapılan her türlü 
olumlu girişimin 
arkasındayız.
Basın olarak 
üzerimize ne 
düşerse onu yapmak
tan çekinmeyiz.
Peki, Gemlik 
eşrafı olarak size ~ 
verilen belirli bir 
destek yar mı?
Ali Berker AKINCI: 
Gemlik esnafı da 
herkes gibi bize 
maddi manevi 
alanda çok yardım 
etti. Yaptıklarımızı 
görünce onlarda 

bizim ne kadar 
ciddi olduğumuzu 
görüyorlar.
Yelda BAYKIZ: 
Kulüp içerisinde 
insiyatif kullanabilme 
becerisi açısından 
belirli bir düzey 
söz konusu.
Bu kulübünüze 
nasıl yansıyor? 
Ali Berker AKINCI: 
Kulübümüzde 
çok farklı 
mesleklerden 
insanlar var. Bu 
kişiler her zaman 
birbirlerine yardımcı 
olurlar. Elbette 
işin içinde dostluk 
ve arkadaşlıkta 
var. Rotarct 
Kulübü'nde bu 
olay çok yaygındır. 
Hizmetlerimizde 
hep beraber 
hareket ederiz. 
Yelda BAYKIZ: 
Toplantılarınızdaki 
kültürel ve mesleki 
bazdaki etkileşim 
hakkında bilgi 
verir misiniz?* ~ 
Toplantılarımızda 
mutlaka konuşmacı 
konuk çağırıyoruz. 
Kendini alanında 
ispat etmiş, 
mesleğinde başarılı 
olmuş kişilerden 
yararlanıyoruz. 
Örneğin; Prof. 
Tankut Öktem'in 
geçtiğimiz günlerde 
verdiği konferansın 
çok faydalı olduğu 
bir gerçektir. 
Ona keza ünlü 
psikaytri uzmanı 
Sayın Bekir 
Tasalı'nın, 
'beden dili' ile ilgili 
çeşitli bilgiler 
aktardığı bir başka 
konferansta, yine 
kişisel gejişim 
açışından oldukça 
yararlıydı. Bu tür 
etkinlikler de bize 
çok şey katıyor 
Yelda BAYKIZ: 
Sayın Akıncı, 
Gemlik sosyal 
yaşamın neresinde 
acaba?
Ali Berker AKINCI: 
İlçemizde büyümüş 
eğitim almış bir 
genç olarak

Gemlik'in olumsuz 
bir ünü var. 
Bu da dışarıdan 
göç alınması ile 
sanayinin hız 
kazanması, 
dolayısıyla insan 
potansiyelinin 
artmasıdır.
Her şeyden önce 
eğitim alt yapımız 
çok yetersiz.
Sosyal imkanlar 
çok az. Örneğin; 
senelerdir spor 
alanında ciddi 
sıkıntılar var. 
Mevcut tesis yok. 
Kısa zamanda 
yapımına başlanan 
tesis hayata geçirilir. 
Birçok genç kahve
hane de değil, 
bu alanlarda faaliyet 
gösterir.
Yelda BAYKIZ: 
Aranıza katılmak 
isteyenlere söyleye
cek bir takım 
sözleriniz vardır 
muhakkak. 
Ali Berker AKINCI: 
Yeni üyelere 
kulübümüzde 
her zaman yer 
var. Katılmak 
isteyen arkadaşları 
bekliyoruz. Önce 
birkaç sefer yemek
lere katılırlar, 
sonra da her iki 
açıdan uygun 
görülürse üyeliğe 
kabul edilirler. 
Kulüpte 10 tane 
aktif arkadaşımız 
var. Ancak, sene 
sonunda 20 kişiye 
ulaşmak temel 
hedefimizdir.
Daha güçlü şekilde 
organizasyonlara 
katılacağız 
Yelda BAYKIZ: 
Ali Berker Akıncı 
misafirperverliğiniz 
ve bu güzel 
söyleşi için size 
okuyucularım ve 
kendim adına çok 
teşekkür ederim 
Ali Berker 
AKINCI: 
Yelda Hanım, 
sizin kulübümüze 
olan katkılarınız 
ortada. Asıl ben 
size her şey için 
çok teşekkür ederim 
___________________

T MA,J’SimiNBBOŞAHMCAMA’
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önler** si için siz de katılın

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KErfez 
■ ■ «taılritJüf«intâiîriıi. ıtınııl ’

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yoklama yaptırmayana ceza PKK'ya karşı "casus uydu"
Sınır ötesi operasyon 
çalışmaları gündem 
de ağırlığını korur 
ken, askerlik kanu 
nunda birçok deği 
şiklik öngören ve 
seferberlik kadro
larını artırmaya yöne
lik değişiklinde 
bulunduğu, 4 ayrı 
yasa bu hafta TBMM 
genel Kurulu'nda 
görüşülecek.
TBMM Genel Kurul 
da 20 Kasım Salı 
günü görüşülmesine 
başlanacak konular 
arasında; GATA 
Kanunu, Yedek 
Subaylar Kanunu, 
Askerlik Kanunu ve 
Türk Silahlı Kuv vet- 
leri Hasta Besleme 
Kanununda Değişik 
lik öngören tasarılar 
bulunuyor.
Genel Kurul'da 
görüşülecek 4 ayrı 
kanun tasarısı ve 
yeni getirilecek 
düzenlemeler şöyle; 
YOKLAMA 
YAPTIRMAYANLARA 
PARA CEZAS 
Askerlik Kanunu ile 
Yedek Subaylar ve 
Yedek Askeri 
Memurlar Kanununda

değişiklik yapılması
na dair kanun tasarı 
sına göre, askerlik 
çağına girdiği halde, 
her ne sebeple olursa 
olsun ilan edilen lis
telerde ismi olmayan 
veya kimlik bilgi
lerinde yanlışlık bulu
nanlardan düzeltme 
yaptırmayan veya ilk 
yoklamasını yaptır
mayanlara verilen 
ceza günün koşulları
na uygun hale 
getirilecek.
Buna göre, ilk yokla
masını yaptırmayan, 
yoklama defterine 
ismini yazdırmayan- 
lardan son yokla
masının devam ettiği 
günler bitinceye 
kadar müracaat eden 

veya ele geçenlere 
verilen bin kuruşluk 
cezalar, 20 YTL'ye 
yükseltilecek. İlk yok
lamasını yaptırmış 
olduğu halde son 
yoklamanın devam 
ettiği günler içinde 
bulunduğu yerin 
askerlik meclisine 
veya elçilik ve 
konsolosluklara 
gelmemiş ve gele
memesi hakkında 
yazılı bir mazeret 
bulunduğuna dair 
haber göndermemiş 
olanlardan 
arkadaşlarının 
ilk tertibinin şevk
lerinden evvel ele 
geçen veya kendi 
liğinden gelenlere
20 YTL ceza uygu

lanacak.
İlk yoklama defterle 
rine ismini yazdır
mamış olmakla 
beraber son 
yoklamada da bulun
dukları yer askerlik 
meclislerine veya 
şubelerine gelmemiş 
ve gelmemeleri 
hakkında bu konuda 
yazılı bir sebep 
olduğuna dair haber 
de göndermemiş 
bulunanlardan ele 
geçen veya kendilik
lerinden gelenlerden, 
30 YTL alınacak.
DİSİPLİNLİ 
ASKERE ÖDÜL 
Kabul edilen 
Askerlik Kanununda 
değişiklik yapılması
na ilişkin kanun 
tasarısına göre de 
lisans eğitimini 
tamamlayanlara 
2 yıl, yüksek 
lisans eğitimini 
tamamlayanlara 
ise 1 yıl askerliğini 
tecil etme hakkı 
tanınıyor. Disiplinli 
ve başarılı erbaş 
ve erlere ise 
mevcut izinlerine ek 
olarak 7 gün izin ve 
rilmesi öngörülüyor, 

ABD'den alınan 
istihbarat paylaşımı
na rağmen Türkiye 
ken di ayakları 
üzerinde durmak için 
harekete geçti. 
Türkiye PKK' ya 
karşı askeri casus 
uydu alımından 
vazgeçmedi.
Savunma sanayii 
alımlarında uyduyu 
ilk sıraya aldı. 23 
Kasım'da Başbakan 
Tayyip Erdoğan'ın 
başkanlığında, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt 
ve Milli Savunma 
Bakanı Vecdi 
Gönül'ün katılımıyla 
yapılacak Savunma 
Sanayi İcre 
Komitesi'nin günde
minde ilk sıraya 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin (TSK) 
ihtiyaç duyduğu 
askeri elektro optik 
keşif gözetleme 
uydusu ihalesi 
alındı.NEREDE 
OLURSA OLSUN 
Türkiye casus uydu 
alırsa TSK, coğrafi 
açıdan hiç bir 
kısıtlamayla 
karşılaşmadan başta 

Güneydoğu ve 
Irak'ın kuzeyi 
olmak üzere, dünya 
üzerindeki herhangi 
bir yerden askeri 
amaçlı istihbaratı 
"Yüksek çözünürlü 
görüntüyle" elde 
edebilecek. Bu 
sayede özellikle 
terör örgütü PKK'nın 
hareketliliği net şek
ilde görülecek. Takip 
konusunda yetenek 
artışı sağlayacak 
olan casus uydudan 
gelecek bilgiler 
sayesinde PKK'ya 
karşı anında nokta 
operasyonlar 
düzenlenecek.
Teröristlerin kaça
bilecekleri yollar 
da rahatlıkla 
tutulabilecek.
TAHIL REKOLTESİ 
DE TESPİT EDİLECE 
Casus uydu, orman
lık alanların kontrolü, 
kaçak inşaat takibi, 
başta deprem 
olmak üzere doğal 
afetlerde en fazla 
hasara uğrayan böl
gelerin belirlenmesi 
ve ulaşılması ile 
tarımda rekolte 
tespitinde de 
kullanabilecek.
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Diiy de ejlemh çantalarını hplıdılar ileri Teknoloji Su Üretim Tesisi açılışa ta
Bursa'da eğlenmeye 
gittikleri düğün salo
nunda çantaları çalı
nan 3 kişi polise 
başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Elmasbahçeler 
Mahallesi'ndeki 
Osmangazi Belediye 
si Düğün Salonu'na 
bir yakınlarının 
düğünü için giden 
Had. e S. ve Gülcan 
S., çantalarını masa 
üzerine bırakarak 
eğlenmeye başladı.

Yoldan geçenlere esrar satmak istedi yakalandı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
yoldan geçenlere 
esrar maddesi 
sattıkları iddia 
edilen motosikletli 
2 kişi polis tarafın
dan yakalandı. 
Zanlıların üzerinden 
3 gram esrar 
maddesi ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kemalbengü

Bir süre sonra masa 
ya dönen 2 kadın, 
çantalarının olmadı 
ğım görünce polise 
müracaat etti.
Yapılan incelemede 
çalınan çantada kim
lik belgeleri, altın 
kolye, cep telefonu, 
sürücü belgesi ve 
altın yüzük olduğu 
belirlendi. Merkez 
Yıldırım ilçesi Davut 
dede Mahallesi 
Kurtuluş Caddesi 
üzerindeki bir düğün 
salonuna giden

Caddesi'nde 2 
kişinin yoldan 
geçen vatandaşlara 
uyuşturucu madde 
sattıkları yönündeki 
ihbarı değrelendiren 
polis ekipleri, 
16 RH 669 plakalı 
motositlette 
bulunan 2 kişiyi 
takibe aldı.
Gökdere Kavşağı'nda 
yakalanan Yusuf

Milkibar Ö., düğünde 
oynamak için çantayı 
masaya bıraktı.
Bir süre sonra 
çantasının 
olmadığını fark 
eden Milkibar Ö., 
durumu polise 
bildirdi.
Polise ifade veren 
Milkibar Ö., 
çantada 40 YTL 
para, cep telefonu ve 
kimlik belgelerinin 
olduğunu söyledi. 
Her iki olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı

M. (19) ve- 
Ercan Ç.(23) 
isimli zanlılar 
gözaltına alındı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürülen zanlılardan 
Yusuf M.'nin 
üzerinden 3 gram 
esrar maddesi ele 
geçirildi. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Organize 
Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü tarafın
dan yaptırılan ileri 
teknoloji su üretim 
tesisinin açılışı 24 
Kasım 2007 Cumar 
tesi günü saat 
11.00'de yapılacak. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne 
tim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut 
Yılmaz ile BTSO OSB 
Müdürü Suat Özel'in 
verdikleri bilgiye gö 
re, BTSO Organize 
Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü bünye 
sinde kurulan Türki 
ye'nin en büyük kap
asiteli Proses Suyu 
Üretim Tesisinde, 
mikrofiltrasyon, ult 
rafiltrasyon ve ters 
osmoz sistemi ile 
günde 36 bin met 
reküp 1. kalite pro 
ses suyu üretiliyor. 
Dünyanın en son 
teknolojisi kullanı 
larak su üretiminin 
yapıldığı tesiste 
üretilen 1 yıllık su■ 
miktarı, 165 bin

nüfuslu bir yerleşim 
merkezinin 1 yıllık 
su üretimine eşit ve 
Bursa'nın yaklaşık 
2 aylık su ihtiyacına 
denk geliyor. 
Bursa'nın su ihtiya 
cini karşılayan Do 
ğancı Barajı'nın da 
kullanılabilir hacmi 
nin yüzde 40'ı kadar 
su üretilebiliyor. 
Böylcco BTSO Orga 
nize Sanayi Bölge 
si'nde hem kirletil
erek doğaya bırakı 
lan suyu kullanılarak 
ekonomiye katkı 
sağlanıyor, hem de 
şehir şebekesinin de 
beslendiği doğal 
kaynaklardan elde 
edilen su tüketil 
memek suretiyle su 
suzluğa belli bir oran 
da çare olunuyor. 
TÜRKİYE'NİN EN

BÜYÜĞÜ, 
DÜNYADA İLK 
SIRALARDA 
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü'nim 
verdiği bilgtvf 
göre, küreselz 
ısınma ve buna 
bağlı olarak 
doğal su kaynakla 
rının tükendiği 
bir dönemde 
işletmeye alınan 
Türkiye'nin en 
büyük kapasiteli 
mikrofiltrasyon, 
ultrafiltrasyon ve 
ters osmoz sistemi 
He Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki 
sanayici için, yeraltı 
suyuna, tankerlerle 
su tşımacılığına 
ve şehir şebeke 
suyuna alternatif 
su hazırlanıyor. 
Yapılan yatırım ile 
BTSO OSB Su Üre
tim Tesisi 50 bin 
m3/gün kurulu 
kapasitesi ile 
Türkiye'deki en 
büyük, dünyadaki 
sayılı büyüklükteki 
tesisler arasında 
yerini almış oluyor.

UIII'tLyHlI 
t t t K T « O M * a * E f

AĞUSTOS AYI FATURASI

▲ DİKKAT!! BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKW
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri §

EYLÜL AYI FATURASI

PER. SAT. B£D
StyeçNo.___
Marta/Fıp 
Çarpan 
Son Endeks 
hk Endeks

AKTİF İ EMDÖKTİF ' 
; 50091360 50091360

IBS KYS

KAPASfTIF 
*90

•#-) Ek Tûlâttm 
Trafo Kaybı 
Tüketim 
BlriaHyaf 
'TBİuıllnı Tutan

22517.000
15657.000

15403.000
14650.000

6860.000
0.12423

0.000
Û.Ü5903

6174.00C
0.0598- 

—369.3?

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL) 

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

| YEN1 UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ
TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR. 
AYRICA01.01.2008 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 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR. 

. ^la^İN... 0226 81218 29 - 0226 812 23 66
İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 

0226 812 18 29 - 0226 812 23 66 
www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

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

MİLSAM»emLMMIZİCm<WZ
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 

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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Mâcîde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

i

S

s»

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr


20 Kasını 2007 Sah Gemlik KSrfez Sayfa 9

Köprülerden 10 ayda 
yıllık gelir elde edildi

8 YAŞ

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

KURBANLIK ve ADAKLIKELEMAN ARANIYOR OZELAYKENT

İstanbul boğaziçi 
köprüleri ile 
işletmedeki paralı 
otoyolların 2007 yılı 
Ekim ayı sonu 
toplam geliri 443 
milyon 796 bin 349 
YTL olarak gerçek
leşti.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, Ekim 
ayı sonu itibariyle 
elde edilen gelirin 
164 milyon 64 bin 
629 YTL'lik kısmı 
İstanbul 1. Boğaziçi 
ve Fatih Sultan 
Mehmet köprü
lerinden sağlanırken, 
aynı süre içinde pa

ralı otoyollardan ise 
279 milyon 731 bin 
720 YTL gelir 
elde edildi.
Bu arada yılın on 
aylık döneminde 
elde edilen gelir 
geçen yılın toplam 
gelirinin üzerinde 
gerçekleşti. 2006 
yılında boğaziçi ve 
otoyollardan toplam 
410 milyon 663 bin 
489 YTL 
gelir elde edilmişti. 
2007 yılında ise 
İstanbul boğaziçi ve 
paralı otoyollardan 
450 milyon YTL'nin 
üzerinde gelir 
hedefleniyor

EN AZ 2 YIL SİGORTA 
DENEYİMİ OLAN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GÜNEŞ SİGORTA 

ÇIPA LTD. ŞTİ.
TEL: 514 28 28

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
90 MODEL DAIHATSU 

0 538 588 37 14

SATILIK VİLLÂ
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 
Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

MZDEÛOÎEKİZ KESİM HİZMEIİHİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

KİRALIK DAİRE
KÜÇÜK KUMLA 

ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 
KİRALIK DAİRE

Tel : 513 96 83 GEMLİK

İLKÖĞRETİM OKULU
Okulumuz bünyesinde 

çalışacak 
PDR Öğretmeni aranıyor 
Müracaat Tel 15135084
€L€IVIAN ARANIVOR

Şirketimiz bünyesinde çalışacak 
Mermer konusunda deneyimli, 
Mühendis veya Teknik eleman 

İŞLETME MÜDÜRÜ aranıyor.
Başvuruların şahsen yapılması 

rica olunur.
HELMERSAN A.Ş.

Umurbey Sanayi Bölgesi - GEMLİK
Tel: 0.224 513 45 17 
Fax:0 224 513 22 83
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ı Bursa’da buluşan AvrupalI gençler 
kimlik sorununu masaya yatırıyor

ELEMAN ARANIYOR

Bursa merkez 
Osmangazi Beledi 
yesi'nin Avrupa 
Birliği Gençlik De 
ğişim Programı kap
samında Bursa’da 
buluşturduğu genç 
ler, farklı kültürleri 
tanıma fırsatı bulur 
ken kimlik sorununu 
masaya yatıracak. 
Avrupa Birliği'ne 
uyum sürecinde olan 
Türkiye'de birçok 
başarılı projenin 
altına imza atan 
Osmangazi

Bursa’da çiftçiler sertifikalı 
fidan üretimine yönlendiriliyor ELEMAN ARANIYOR

Bursa İl Tarım 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamada, 
sertifikalı fidan kul
lanımının yaygın
laştırılması için 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın bir 
dizi çalışmaları 
olduğu bildirildi. 
Bursa İl Tarım 
Müdürü Hüseyin 
Yıldızer tarafından 
yapılan açıklamada, 
sertifikalı fidan 
kullanımı ile 
meyve bançesi 
tesis eden 
üreticilerin 2007 
yılı güz dönemi 
desteklerinden 
faydalanmaları için 
31 Aralık 2007'ya 
kadar il ve ilçe 
tarım müdürlüklerine 
başvurmaları 
gerektiği vurgulandı.

Belediyesi, Gençlik 
Değişim Programı 
kapsamında dört 
ülkeden 24 genci 9 
gün boyunca misafir 
edecek. Osmangazi 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Meclisi ve AB Koor 
dinasyon Merkezi 
işbirliği ile hazırlanan 
'Ben Kimim?' adlı 
proje kapsamında 
Bursa’da buluşan 
gençler kimlik 
sorununu masaya 
yatıracak. AB

Ulusal tarım 
stratejisi doğrul
tusunda yapılan 
tarımsal destek 
ödemelerinde 
klasik meyve fidan
larında 5 dekar, 
çilek fidesinde 
3 dekar ve üzeri

Koordinasyon 
Merkezi Sorumlusu 
Ali Gülbay, İsveç, 
Letonya, Slovenya 
ve Romanya'dan 24 
gencin kültürler arası 
etkileşim, farklı 
kültürleri tanıma, 
engellilerin topluma 
entegrasyonu ve 
gençlerin yaşadığı 
kimlik sorunlarını 
tartışmak amacıyla 
Türkiye'ye geldiğini 
belirtti. Proje kapsa 
mında çeşitli kültürel 
aktiviteler gerçek

bahçe tesislerinde 
sertifikalı meyve 
fidanı kullanımının 
esas alındığının 
kaydedildiği açıkla
mada, "Bu kapsamda 
1 Ocak-6 Temmuz 
tarihlerinde tamam
lanan 2007 yılı yaz 

leştirileceğini anlatan 
Gülbay, oryantasyon 
çalışmasıyla genç
lerin Bursa'yı ve Türk 
kültürünü tanıyaca 
ğını belirtti. Gençlerin 
9 gün boyunca atölye 
ve drama çahşmala 
rıyla kimlik sorunu ve 
engellilerin topluma 
entegrasyonunu tartı 
şacağını anlatan 
Gül bay, projenin 
son gü nünde geniş 
katılımlı bir tiyatro 
oyununun sergilene 
ceğini belirtti.

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

dönemi sertifikalı 
fidan kullanımı 
destekleme 
başvurularında il 
genelinde 7 bin 
100 dekar meyve 
bahçesi için 
1 milyon 80 bin 
YTL'lik hak ediş 
işleminin 
yapılarak bakanlığa 
gönderildi. Çiftçilere 
bir taraftan belirli 
bir para desteği 
verilirken, diğer 
taraftan sertifikalı 
fidan kullanımı ile 
sağlıklı fidanlardan 
oluşturulan 2- 3 
yıllık süreçte 
meyveye yatarak 
verimliliğini artıran 
modern meyve 
bahçeleriyle 
bir dönüşüm 
sağlanmaktadır" 
denildi.

İşyerimizde çalışacak 
PÖMPÂCİ

TEMİZLİK ELEMANI
MARKETTE ÇALIŞACAK 

TEZGAHTAR VE 
KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

KALİTELİ KAŞELER 
A UYGUN FİYATLARLA 
(İSAATTE TESLİM EDİLİR
K“ *ez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK ■REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224) 513 96 83 raxr13 35 95

Gemlik Yolu üzeri Engürücük 
mevkiinde faaliyette bulunan 

Tomruk ve Kereste Satış 
Depomuz sevkiyat bölümüne 

askerliğini tamamlamış, 
40 yaşını aşmamış 

bay ölçüm 7 puantör elemanı 
alınacaktır. Başvuruların 
randevu alınarak bizzat 

yapılması gerekmektedir.
Görüşülecek Yetkili Kişi 

Satış Müdürü : Ertan Yahşi.
Tel: 0224-5248080-81'

İKLİMSA ORHANGAZİ 
BÜNYEMİZDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
KLİMA VEYA 

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE 
DENEYİMLİ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
MÜRACAAT TEL:
0 224 572 39 39
0 533 608 48 74

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sinirsel ağrı olur mu? Sivilce deyip geçmeyin
Baş ağrısı, bel ağrısı, 
boyun ağrısı gibi 
insanın yaşam 
kalitesini bozan bir 
çok ağrı türü vardır. 
Hekimin araştırması 
sonucunda bu 
ağrılara neden ola
bilecek etken buluna
mazsa veya bu kadar 
ağrı yapmayacağı 
kanaatine varılırsa, 
hastaya ağrılarının 
nedeninin SİNİRSEL 
olduğu söylenir. Doç. 
Dr. Serdar Dağ şöyle 
anlattı:
Sinirsel ağrı olur mu? 
Hasta için esas 
kabus bu sözden 
sonra başlar. Hasta 
yakını, hastanın 
psikolojisinin bozuk 
oluğunu düşünür.
Bazen de hastanın bu 
durumu kullandığını 
içinden geçirir ve 
hastanın şikayetle 
rine aldırmaz.
Fakat hastanın 
yaşadığı bir ağrı 
gerçeği vardır ve 
hastanın yaşam 
kalitesi bozulmuştur. 
Ağrı sebebinin sinir 
sel olduğunun herkes 
tarafından söylenme 
si, doktor doktor gez 
mek ve önemsenme 
mek var olan ağrıları 
daha da arttırmıştır. 
Tüm tıp kitaplarında 
ve yayınlarında sinir 
sistemi ve ağrı ile

ilgili bir çok kanıtlan
mış bilgi vardır. Sinir 
sisteminin yıpranmış 
olması ağrıyı daha da 
arttırır. Şunu bilmek 
gerekir ki, depresyon 
kalıcı bir ruh bozuk
luğu değildir. Sinir 
sisteminin, yaşanan 
kötü olaylar .geçirilen 
hastalık..vs gibi 
etkenlerle biyokim 
yasının bozulmasıdır. 
Tedavi ile düzelir. Pa 
nik atak, takıntı gibi 
durumlar da biyokim 
yasaldır ve uzun sü 
ren tedaviyi gerek
tirir. İnsanlarda 
nasıl diğer organlar 
ve sistemlerin bozul
ması hastalıklara 
yol açar ise sinir 
sisteminin de hasar 

görmesi çeşitli 
hastalıklara yol açar. 
Felç, sara hastalığı 
gibi depresyon ve 
panik atak vs de sinir 
sistemi hastalığıdır. 
Felç geçiren hastanın 
belirtileri güç kaybı, 
konuşma ve denge 
bozukluğu .... vs 
depresyonun belirtisi 
ise huzursuzluk, 
uykusuzluk, içe 
kapanma ....vs.dir. 
Özetle bu gibi 
durumlar bir ruh 
bozukluğu değildir. 
Sinir sisteminin 
bozuk olması, 
tek başına ağrıya 
sebep olduğu gibi 
var alan ağrıyı daha 
da arttırır.
Örneğin migreni 

olan bir hastanın 
gün için de gerginliği 
artarsa ağrısı tetik
lenir. Bel, boyun ve 
sırt ağrısının neden
leri arasında sinir sis
teminin bozulması ile 
oluşan kas spazmları 
ön plandadır. 
Sinirlenince mideyi 
uyaran sinir fazla 
çalışır ve gastrit, 
ülser gibi rahatsızlık
lara yol açar.
Bu gibi örnekleri 
çoğaltabiliriz. 
Ağrı çeken hastanın 
ızdırabı büyüktür. 
Bu ağrıların sebebi 
sinir sisteminin 
bozukluğu da 
olabilir. Hekimin ve 
hasta yakınının bu 
durumu psikolojik 
rol yapma gibi 
algılaması ve 
önemsememesi 
çok yanlıştır. 
Hastanın ağrıya 
sebep olacak 
etkenleri ortadan 
kaldırıldıktan 
sonra mutlaka sinir 
sistemi de gözden 
geçirilip tedavi 
edilmelidir.
Aksi taktirde ağrı 
kronikleşir hasta 
ve hasta yakını 
sağlık sektörlerinde 
maddi kaybına 
uğradıkları gibi 
olumlu bir sonuçta 
alamazlar.

Uzmanlar, genellikle 
12-24 yaş arasında 
ve bazen 40 yaşların
da bile görülebilen 
sivilcenin (akne) has
tanın yüzüyle oyna
ması, kaşıması ve 
sıkmasıyla ciltte kah 
cı izler bırakabilece 
ğini belirterek, sivil 
cenin tedavisinin 
doktor kontrolü ile 
yapılması gerektiği 
konusunda uyar 
Bartın Devlet 
Hastanesi Dermato 
loji Kliniği Deri ve 
Zührevi Hastalıklar 
Uzmanı Dr. Gülçin 
Aykanat, deride bulu
nan yağ bezlerinin 
hastalığı olan sivilce 
nin (akne) hafife alın
maması gerektiğini 
vurguladı. Yüz, gö 
ğüs, sırt bölgesi ve 
kollarda sıkça görü 
len sivilcenin erken 
tedavi ile iz ve leke 
kalmasını engelle 
yerek, kişiye daha iyi 
bir görünüm kazan 
dırmanın amaçlan 
d iğin ı belirten Ayka 
nat, "Daha çok 12-24 
yaşlar arasında beli 
ren hastalık, 40'li 
yaşlarda da görüle 
bilmektedir. Akne 
oluşumunda ciltte 
bulunan bakteriler, 
iltihabi reaksiyon, 
yağ bezi hücrelerinin 
sayıca artması ve 
birbirlerine yapış
maları gibi 4 faktör 
etkilidir. Açık-kapalı 
komedonlar (siyah- 

beyaz noktalar), pa 
püller (kırmızı kaba 
rıklıklar), püstüler 
(iltihaplı sivilceler), 
kist ve nodüller, 
sebumun gelişimini 
sağlar. Kişinin yüzüy 
le oynaması, sıkma 
sı, kaşıması, iz kalma 
riskini artırır. Akne 
uzun süren bir hasta 
tıktır, dolayısıyla 
uzun sürebilecek 
tedavi gerektirir.
Akne tedavi edilmez 
se iz kalma riski 
artar" dedi.
Bartın Devlet Hasta 
nesi Deri ve Zührevai 
Hastalıklar Uzmanı 
Dr. Gülçin Aykanat, 
aknenin deri hastalı 
ğı olduğunu ve teda 
visinin cilt hastalık
ları doktoru tarafın
dan yapılması gerek
tiğini ifade etti. Dr. 
Aykanat, "Akne vul- 
garis, infantil akne, 
akne konglobata, 
pomad aknesi, deter
jan aknesi, akne 
rosasea, tropikal 
akne, meslek aknesi, 
endokrin akne ve 
akne ekskoriye gibi 
çeşitliliği bulunan 
sivilcenin pek çok 
kişi tarafından bir 
hastalık olarak 
görülmemesi, 
akneli hastaların 
doktor olmayan 
kişilerce değer
lendirilip yanlış 
uygulamalara maruz 
kalmalarına neden 
olmaktadır. “ dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 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 <j<| 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 51313 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 Jgs. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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 Yalnyz 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
20 Kasım 2007 Salı 

AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Caddesi No: 113 
Tel: 513 01 33 GEMLİK

Gemlik Karfez
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YIL : 35 SAYI : 2909 

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 
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
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Bursa Şehir Tiyatrosu “Sevdalı 'Saklı Yüzler1 vizyona giriyor
Buluf’u sahneye koyuyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, ‘Sevdalı 
Bulut’ adlı çocuk 
gölge oyununun 
prömiyerini, 23 Ka 
sim Cuma günü 
Karagöz Evi’nde 
yapacak.
Nazım Hikmet’in 
‘Sevdalı Bulut’ adlı 
masalını sahneye 
yansıtmaya hazır
lanan Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, bir ilke 
daha imza atarak bir 
gölge oyununu Bur 
salı çocukların 
beğenisine sunuyor. 
Yaşamını Fransa’da 
sürdüren ve geçtiği 
miz yıllarda Fransa 
Dışişleri Bakanlı 
ğı’nın desteklediği 
'Dünya Sanatçıları 
Projesi'ne kabul 
edilerek Etiyopya’da 
çocuklara gölge 
oyunu öğreten tek 
Türk sanatçı olan 
Ebru Kara’nın sahne 
ye uyarladığı ve 
yönettiği oyun, Bur 
sah miniklere eğlen

celi anlar yaşatacak. 
İlk kez 21 Kasım 
Çarşamba günü 
Uluslararası Eskişe 
hir Çocuk ve Genç 
lik Tiyatroları Festi 
vali’nde sahne
lenecek olan ‘Sevda 
lı Bulut’un Bursa 
prömiyeri ise 23 
Kasım Cuma günü 
Karagöz Evi’nde 
yapılacak. , 
Sanatçılara 
alkış yağmuru 
Seyircili provası 
önceki gün Çocuk 
Sanat Evi’nde ger 
çekleştirilen ‘Sevdalı 
Bulut’, minik öğren
cilerden büyük ilgi 
gördü. Ney Ülke

si’nin en zengin ve 
zalim adamı Kara 
Seyfi, güzeller güzeli 
Ayşe ve Ayşe kıza 
aşık bir bulutun 
öyküsünün anlatıl 
dığı gölge oyununu 
ilgiyle izleyen çocuk 
lar, oyuna emeği 
geçenlere alkışları 
ile teşekkür ettiler. 
Murat Liman’ın anla 
timi ve müzikleriyle 
renklenen oyunda 
karakterlere can ve 
ren Günay Y. Güney, 
Didem Hun, Sabahat 
tin Yakut ve M. Eren 
Topçak, ‘Sevdalı 
Bulut’un hazırlık 
döneminin çok ke 
yifli geçtiğini 

söylediler. 
Yönetmenliğinin 
yanı sıra ‘Sevdalı 
Bulut’un figür tasa 
rımını kendisinin 
gerçekleştirdiğini 
anlatan Ebru Kara, 
oyunu Bursa’da 
sahnelemenin heye
canını yaşadığını 
söyledi. Anadolu 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Ti 
yatro Bölümü me 
zunu olan Kara, 
“Nazım Hikmet’in 
‘Sevdalı Bulut’ adlı 
masalını Bursa’da 
ilk kez sahneliyoruz. 
Oyun, çok keyifli bir 
oyun. Büyükşehir 
Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 
oyuncuları benimle 
birlikte farklı bir 
projeye imza 
atarak ilk kez sah 
nede gölge oyunu 
sergilediler.
Oyuncu arkadaşla 
rım oyunculuğun 
yanında gölge oyun
culuğunu da öğre 
nerek ikinci bir mes 
lek edinmiş oldular.

Senaryosu ve yönet
menliği Handan 
İpekçi'ye ait "Saklı 
Yüzler" adlı film, 23 
Kasım Cuma günü 
vizyona girecek. 
Namus cinayetini 
konu alan filmin 
çekimlerine 2005 
yılında Urfa'da baş
landı. Daha sonra 
İznik, Almanya ve 
İstanbul'da çekimleri 
sürdürülen filmin 
tamamlanması 2 yıl 
sürdü.
Türk-Alman ortak 
yapımı film, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu, 
Almanya VVestfalen 
Eyaleti Film 
Fonu tarafından 

desteklendi.
Senaryosu 2004 
yılında Yunanistan'da 
Alkan Senaryo Fonu 
tarafından ödüle 
layık görülen filmin 
oyuncu kadrosunda, 
hem amatör, hem de 
profesyonel oyuncu
lar yer aldı. 
Filmin baş rolünde 
Şenay Aydın, bir tek
stil atölyesinde işçi
lik yaparken film için 
başvuruda bulun
duğu ve uzun bir ön 
Çalışmadan sonra bu 
role uygun

görüldüğü bildirildi. 
Filmde ayrıca Iştar 
Gökseven, Füsun 
Demirel ve Berk 
Hakman gibi 
profesyonel 
oyunculara da 
yer veriliyor. 
Hem renkli hem de 
siyah-beyaz çekilen 
filmde, 5 yıldır 
Almanya'da yaşayan' 
Ali'nin, tesadüfen « 
seyrettiği "Namus 
Cinayeti' ile ilgili 
bir belgesel filmde, 
anlatıcı kadının, 
kimliği ve yüzü 
gizlenmiş olmasına 
rağmen 5 yıl 
önce öldürdüğünü j 
sandığı yeğeni 
Zühre olduğunu 
öğrenmesiyle 
gelişen olaylar 
ele alınıyor.

T€KNOLOJİK ÜRÜNLCR ve FATURA ÖDEME NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone, Avea 
Elektrik. Su. Telekom

K.K. Borçları. Baâkur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI SMILE SHDP'TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL ■ Türk Telekom BAŞVURU NOKTASI 
- D-SMART SATIŞ NOKTASI i
- CEP TELEFONU SATIŞI I
- TURKCELL • VODAFONE - AVEA ■ KONTÛR SATIŞI 
— BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI 
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI j

VE TÜM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

PRATİK KRFDİ BanIla BanIaa doİAŞMAdAN uyquN kııedi seçeneIcIerİ ri>*>lil> RIlLI/l_____ İliTÎyAç kıiEdisi ' taşit kREdisi ve Konut kredisi
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GÜLLÜ YAPI
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

✓ FİLLİ ROYA 
v" JOTUN- D€NİZ

ROYALAAI
■S İZOLASYON 
✓ HIRDAVAT 
S NALRUR 
✓ SIHHİ TESİSAT 
✓ AKSESUAR
S RİLİMUM İNŞAAT 

MALZEMELERİ

21 Kasım 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com infotâ}gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

REYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE « ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK ıIODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın." 
Şirin Plaza No:7 Gemlik I BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Ispanya’da zeytinyağı elde edilirken kullanılan talkın Türkiye’de az kullanıldığı açıklandı

Zeylindi staıdıı M kullanımı Yılıldı
Zeytinyağı sıkarken teknik yardımcı olarak kul

lanılan talk maddesi Gemlik Ticaret Borsası’nda yapılan 
toplantıda tanıtıldı. FinlandiyalI Uzman Veli Kilpelainen ile 
İspanyalı Zeytin Uzmanı Ernest Barcelo tarafından yapılan 
tanıtıma, yağhane sahipleri ilgi göstermedi. Uzmanlar, talk 
kullanımındaki amacın zeytinyağının arttırımı değil, yağın 
karasuya karışan kısmının geri kazanılması ve ürünün 
kaliteli ve temiz olmasında etken olduğunu hatırlattılar. 
Sıkılacak bir ton zeytinyağı için yaklaşık 6 YTL’lik talk 
maddesi kullanıldığını söyleyen uzmanlar, talk mad
desinin 1970Tı yıllardan bu yana Ispanya'da zeytinyağı 
sanayinde kullanıldığı belirttiler. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Barış Okulu
Bursa'da, 35 ilköğretim okulundan 462 

öğrenci, ‘Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkın 
ma Hedefleri’ kapsamında, ‘Barış’ adını 
taşıyacak ilköğretim okulunun yapımı için 
elele vermiş.

Bugün bizim gazetemizinde 10. say
fasında yer alan haber ilginç.

Öğrenciler yapacakları çeşitli etkinlik
ler ile projeye biner euro’luk bağışlar 
toplayacaklar.

Bu proje için Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Nilüfer Belediye Başkanlığı, 
Nilüfer Vakfı ve Nilüfer Yerel Gündem 21 
ve UNICEF Bursa gönüllüleri arasında bir 
protokol imzalanmış. Devamı sayfa 5’de

Mankeni! 
açılış

İlçemizin tanınmış 
kuaförlerinden Olcay 
Baykız yarın saat 
12.oo’de Balıkpazarı 
Mahallesi 1 Nolu 
Cadde üzerindeki 
Gemlik ve Bursa ’nın 
en büyük saç tasarım 
salonunu hizmete 
açıyor. Açılış koktey
line ünlü mankenler
den Nilay Dorsa, İlk 
nur Soydaş ve Seçkin 
Piriler katılacaklar.

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN|g» 
BİZE DANIŞMAYI ||« 

UNUTMAYIN!
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ağaç mantar açtı
Yüzyılın girişimcileri....

Biz çok şanslı bir ülkedeyiz.
Başbakanlarımızın, Cumhurbaşkanları 

mızın çocukları, damatları çok çalışkan..
Çok kısa zamanda büyük işler başarıyor

lar.
Uluslararası platformlarda adlarından sık

lıkla söz ettiriyorlar.. Yüzümüzü ağartıyorlar..
Berat Albayrak
Ahmet Münir Gül..
Bilal Erdoğan..
Adlarını gelecek yüzyılın en hızlı girişim 

çileri listesine yazdıracak en kuvvetli aday
larımız.

Berat Albayrak'ı biliyorsunuz zaten.. O 
şimdi Kuzey Irak'ta Çalık Holding'in önderi 
olarak Kültlere "Saray" inşa ediyor.

Oğul Bilal'de gemisiyle engin denizlere 
açılarak genç yaşta dünyanın sayılı armatör
leri arasına gireceğinin sinyallerini verdi.

Ahmet Münir Gül'ü de duymuşsunuzdur 
mutlaka.. O da Uluslararası Finans Kurulu şu 
Merrill Lynch'de çalışma yaşamına ilk 
adımını attı.

Şimdi merdivenleri tırmanmakla meşgul.
Hem de öyle bir iki basamak değil..
Üçer beşer..
Performans ve hızın bileşkesi atik tetik 

"gül" gibi bir genç doğuruyor.
Hem de ne genç..
Oğul Gül, 15 Haziran 2006'da Bilkent 

Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden 
mezun oldu;

Daha ‘diplomasındaki mürekkep kurumâ 
dan 15 gün sonra onlarca Harvvard, Cambrid 
ge ve Yale mezununun arasından sıyrılarak 
Merili Lynch'de stajyer olarak göreve 
başladı.

Gül gibi gencimizin Allah yolunu açık 
etsin..

Onun önüne çıkan dikenleri bir bir ayık
lasın..

Ayıklasın ki..
Gül oğlan dikensiz gül bahçesindeki gül

leri eline diken batmadan koklasın..
Ailesinin yoluna güller döksün..
Şimdilerde ekonomiden sorumlu devlet 

bakanlığı yapan Mehmet Şimşek amcasın
dan aldığı bayrağı yere düşürmesin.

Bu arada bir de hatırlatma yapalım..
Ahmet Münir, göreve başladığında, Meh 

met Şimşek amcası bu dev şirkette etkin bir 
konumdaydı ve henüz AKP adaylığı gündem 
de değildi. Sonra "enerjisi" fark edildi ve 
AKP den milletvekili adayı odu.

Baba Gül'ün Şimşek ile AKP'nin seçim 
kampanyasında, 'Yanlış mesajlar veriyorsun 
Memo!' şeklinde kulağını çekecek kadar 
yakın ağabey-kardeş ilişkileri içinde olduğu
nun bilgisini de verelim.

Söyle söyle bitmiyor..
Ne çok bilgi varmış ortalıkta dolaşan..
Devam ediyoruz..
Ahmet Münir, şanslı ama şansından daha 

çok başarılı bir genç. Küresel sermayenin 
önde gelen kuruluşları kendisini adeta pay
laşamıyor.

Merrill Lynch'deki staj döneminin bitmesi
ni dört gözle beklediler.

Ve aradan bir kaç ay geçmeden, genç Gül 
bu kez Amerikan yatırım devi Goldman 
Sachs' ta göreve başladı.

Merkez v’ne Londra...
Ve Gu., ün hayata hızlı başlangıcı 

burada da biu.ıedi.
Goldman Sachs'ta fazla durmadı ve 

geçtiğimiz günlerde Merrill Lynch'te Mehmet 
Şimşek amcasından boşalan koltuğa oturdu.

İlginç ve hızlı bir yükseliş öyküsü..
Başbakan oğlunun gem' satın almasından 

bile daha muhteşem.
Dikkatle izliyoruz ve kıv^n

İstiklal Caddesi’nde 
bulunan Paşa 
Otelin önündeki 
bir ağacının 
gövdesinde * 
çıkan mantar 
görenleri' hayrete 
düşürdü.
Sevim Şekerleme

önündeki kaldırım 
üzerinde belediye 
tarafından dikilen 
ağaçlardan birinin 
kesilen dalının 
çürük gövdesinden 
çıkan ağaç
mantarı gün 
geçtikçe büyüyerek

SATHIN ■ KİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ 

baytaş www.baytasinsaat.com

---- YENİ PROIEMİZ-------  
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 iİŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel:5134221-Fax?513'1794

yaklaşık 15 
santimetre 
çapında dev 
bir mantar 
haline geldi.
Yoldan geçenlerin

■»*' dıkkatınrçeken 
mantar ve ağaç 
İkilisi ilgi odağı

oldu.
İlgililer mantarın 
ağaç üzerinde 
kesilen bölgede 
uygun ortamı 
bulduğu için 
geliştiğini ve 
büyüdüğünü 
söylediler.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, VAsansörlü, 
yf Hazır Mutfak, 
yf Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 
V Salon ve odalar laminant parke, 
yf Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Ispanya’da zeytinyağı elde edilirken kullanılan talkın Türkiye’de az kullanıldığı açıklandı

Zeyliijaiı sıkımıntla M kullanımı tanıtıldı
YazıYORUM

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ispanya'da saf 
zeytinyağı çıkarmada 
teknik yardımcı 
olarak kullanılan 
talk maddesi 
Gemlik'te tanıtıldı. 
Ticaret Borsası'nda 
yapılan tanıtım 
toplantısında 
talkın zeytinyağı 
sıkılmasında 
denendiği 
FinlandiyalI uzman 
Veli Kilpelainen ile 
Ispanya'dan zeytin 
uzmanı Ernest 
barcelo tanıttıkları 
talkın zeytinyağının 
artırımını değil, 
yağın karasuya 
karışan kısmının 
geri kazanılmasında 
ve ürünün kaliteli ve 
temiz olmasında 
etken olduğunu 
söylediler.
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ile Ziraat 
Odası Başkanı Âli 
Çelik ve Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt'un da 
bulunduğu toplantıda 
İstanbul'da bulunan 
OMYA Madencilik 
tarafından üretilen 
Talk maddesinin 
tanıtıldı.
Ispanya'da yılda 
14 bin ton talk

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ata Mahallesinde 
bulunan Özürlüler 
Okulu’na yaptıkları 
ek bina nedeniyle 
Ticaret Borsası'na 
teşekkür plaketi 
verildi.
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer

Paralı Kahramanlar!...

maddesi kullanıl
dığına dikkat çeken 
tanıtıcılar, buna 
karşılık 200 bin 
ton zeytin işlendiğini 
söylediler.
YÂĞHANE 
SAHİPLERİ İLGİ 
GÖSTERMEDİ 
Talkın üretildiği 
ülkenin Finlandiya 
olduğu, kullanıldığı 
ülkenin ise İspanya 
olduğu bildirilen 
tanıtımda talkın 
esas olarak sulu 
üretimde sadece 
zeytinyağında kul
lanıldığı belirtildi. 
Talkın zeytinyağının 
içinde organik ayrım

Sivri ile özürlü 
çocuklar ve aileleri 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ile yönetim 
kurulu üyelerini 
ziyaret ederek 
teşekkür ettiler. 
Okul bahçesine 
yapılan ek binanın 
Fizik Tedavi ve 
Öğretmen 
Odası olarak 

yaparak yağın daha 
temiz olmasının sağ
landığını açıklayan 
tanıtımcılar, OMYA 
firmasının kalsiyum 
ve karbonat üreten 
bir firma olduğunu 
söylediler.
Dün ilçemize gelen 
tanıcı firma yetkilileri 
72 Nolu Marmarabir 
lik Kooperatifi 
merkezinde tanıtımını 
yaptıkları talk 
maddesinin 1970'li 
yıllardan bu yana a 
Ispanya' da 
kullanıldığını zeytin
yağı sanayinde 
kullanıldığını 
söylediler.

kullanılacağını 
söyleyen Tamer 
Sivri, "Bizim parayla 
işimiz yok, bize 
sadece çocukların 
ihtiyacı olanları 
karşılayın.
Ek bina yapımını 
üstlenen Ticaret 
Borsasına teşekkür 
ediyoruz" dedi. 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 

Dünyada en 
yumuşak taşın 
talk taşı olduğunu 
belirten tanıtıcılar, 
"Sıkılacak bir ton 
zeytinyağı için 
yaklaşık 6 YTL'lik 
bir talk maddesinin 
kullanılması 
gerekiyor” dediler. 
Talk maddesinin 
zeytinyağının kara
suya kaçmasını 
önleyici tanıtımına 
sadece iki zeytinyağı 
fabrikası işleticisinin 
katılması ise bu mad
denin daha önceden 
kullanıldığının bu 
nedenle de fazla ilgi 
çekmediği gözlendi.

Dillioğlu'da her 
zaman özürlü 
çocukların yanında 
olacaklarını 
belirterek, "Yaptığınız 
işin kutsallığını 
çok iyi biliyoruz, 
s izi e re yardımcı 
olabildiğimiz için 
bizlerde yönetim 
kurulu arkadaşlarımla 
çok mutlu oluyoruz" 
şeklinde konuştu.

Norveç gibi dandik bir takımı 2-1 gibi 
sıradan bir skorla yenince diyorlar ki tarih 
yazdık..

Malta gibi takım bile olmayan bir takım
la, Moldova gibi varlığı yokluğu tartışılacak 
bir takımla zar zor berabere kalınca ne 
yazmıştık, coğrafya mı?

YILLARCA şunu konuştuk “Macaristan’ı 
yendik canım,”

Vallahi biz dünya üçüncüsü de olmuş
tuk...

Brezilya’ya iki kere yenilip, Japonya gibi 
sayılmaz bir takımı, Güney Kore gibi 
geçmez bir takımı, Çin gibi olmasa da olur 
bir takımı, yenince....

Dünya üçüncüsü olmuştuk..
Türk’ün bileğinin bükülmez olduğunu 

dosta düşmana duyurmuştuk!
Eh, koskoca Brezilya’ya bir şey duyura

cak halimiz de yoktu ya...
Pişmiş aşa soğuk su mu katıyorum?
Hayır, aş kaynadı taştı da, köpüğünü 

alıyorum.
Türk takımlarının yarısını yabancılar 

oluşturuyordu, biz de sıkıya gelince 
“devşirme yöntemiyle” yabancılara evirip 
çevirip, boyayıp Türk diye piyasaya sürü 
yorduk ama zarar yoktu...

Elvan vardı örneğin... |
Koşucu... Kahraman Türk kızı!
Kız Habeş’ti ama Orta Asya’dan çıkan 

oklar teorisine göre aslında Habeşler de 
Türk asıllı değiller miydi? 1

Mehmet Aurelio, Mert Nobre...
Yakında Selami Appiah, Rüknettin 

Sonğ, Osman Carlos...
Fenerbahçe 8 yabancı oyuncu ile 

sahalara çıkıyor...
İç ve dış düşmanlarımız da vardı.

Bunları konuşuyordu !...
Milli birlik ve beraberliğe her 

zamankinden fazla muhtaç değil miydik?
Yenemeyebiliriz de haa...
Şimdi Bu işin numaracıları bekliyor..
İki başlık da hazır, “tarih yazdık” ya da 

“ne yaptınız çocuklar”...
İnandık, kazandık...
Ya da; Ümitlerimiz vardı, umutlarımız 

vardı, hırslıydık, kararlıydık, fakat olmadı, 
olmadı...

Bu da çok konuşan spiker ağzı...
Norveç’i yendik, yumurta kapıya gelince 

tarih yazdık.
Nasrettin Hoca da eşeğini önce kaybet

miş, sonra bulmuştu.
Fatih Terim Hoca da hocalardan bir 

hocadır ya, o da öyle yaptı.
Türkiye sizlerle gurur duyuyor kahra

man çocuklar...
Zafer gecesi...
inandık, savaştık, zoru başardık...
İki tane boş PKK kampını nokta atışıyla 

ve de “el istihbaratıyla gerdeğe girip” 
vurunca da tarih yazacağız.

Seni yine uyutuyorlar...

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa, Tekstil Makineleri 
Fuarı’na hazırlanıyor

Bursa'da 22-25 
Kasım 2007 tarihleri 
arasında düzen
lenecek Tekstil 
Makineleri ve İplik 
Fuarı ile Tekstil 
Kimyasalları Fuarı 
için son hazırlıklar 
tamamlandı.
TÜYAP Bursa Fuar 
cıhk A.Ş tarafından 
Tekstil Makineleri 
ve Aksesuarları 
Sanayicileri Derneği 
(TEMSAD) işbirliği 
ile hazırlanan Bursa 
Tekstil Makineleri ve 
İplik Fuarı, ayrıca 
Kimya Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
(TMMOB) işbirliği ile 
hazırlanan Bursa 
Tekstil Kimsyasalları 
Fuarı, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi ve 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın desteği ile 
22-25 Kasım 2007 
tarihleri arasında 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 
3 salonda düzen
lenecek. ‘
Fuar çerçevesinde 
Bulgaristan, Iran, 
Rusya, Suriye kanalı 
ile yapılan tanıtımlar 
ve TİKA Türk

Kültürpark, sessizliğe büründü
Yaz aylarında vatan
daşların yoğun 
olarak gittiği eğlence 
ve dinlenme yeri 
Bursa Reşat Oyal 
Kültü rparkı, 
sonbaharla birlikte 
sessizliğe büründü. 
Yurdu etkisi altına 
alan yağışlı eğlence, 
piknik ve mesire 
yerlerini de etkiledi. 
Özellikle yaz ayların
da vatandaşların 
akın ettiği Bursa 
Kültürpark, bu gün
lerde terk edilmiş 
görüntüsü veriyor. 
Kültürpark, yalnızca 
yoldan geçenlerin 
sessiz adımlarına 
şahitlik ediyor. Park 
içinde bulunan bir

İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı 
desteği ile 
Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Filistin, ve 
Ukrayna gibi bir çok 
ülkeden alım heyeti 
Bursa'da ağır
lanacak. Fuarlar 
çerçevesinde Denizli, 
Gaziantep, Kütahya, 
Manisa, Uşak ve 
Kayseri gibi şehirler
den ise otobüs sefer
leri düzenlenecek. 
Bursa Tekstil 
Makineleri ve İplik 
Fuarı kapsamında 
Tekstil Makineleri ve 
Örgü ve Nakış 
Makineleri ile İplik 
türleripde ürünler 
sergilenecek.

çok işyeri ve kafeter 
yanın ise kimisi kapa 
tılırken, bazıları ise 
düşünceli bir şekilde 
gelecek müşterisini 
bekliyor. Şenlik, kon 
ser, gece ve konfe 
ranslara da ev sahip 
liği yapan Kültür 
park'ta artık girişte 

Ayrıca bu yıl ilk 
kez düzenlenecek 
olan Bursa Tekstil 
Kimyasalları 
Fuarında ise; boya 
öncesi işlemlerde 
kullanılan yardımcı 
kimyasallar, boyama 
baskı ve yıkama yar 
dımcı kimyasalları, 
apre malzemeleri, 
enzimler, optik beyaz 
(atıcıları, su geçir 
mezlik, güç tutuşluk, 
kaplama kimyasalları 
ve Non Women gibi 
ürünlerde dünyanın 
dört bir yanından 
alıcılarla buluşacak. 
Girişin ücretsiz oldu 
ğu fuarlar, 11.UU ile 
19.00 saatleri arasın
da gezilebilecek.

bilet kesen görevliler 
dahi çantalarını 
toplamış durumda. 
1950'lerde temeli 
atılan park, 1955 
yılında Belediye 
Başkanı Reşat 
Oyal tarafından 
Kültürpark adıyla 
hizmete açıl mıştı.

Başkan Şahin; ‘Biz konuşan 
değil çalışan taraftayız’

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, sınır
lar içindeki her 
ilçeye eşit oranda 
hizmet götürme 
gayreti içinde olduk
larını belirterek, 
hiçbir bölgeyi 
Bursa’dan ayrı tut
madıklarını söyledi. 
Başkan Şahin, 
AKP Mudanya teşki
latı ile bir araya 
geldiği toplantıda, 
ilçedeki her prob
lemin dün olduğu 
gibi bugün ve yarın 
da Büyükşehir’in 
problemi olacağını 
ve çözümü için gere 
kenin yapılacağını 
belirtti. “At binenin, 
kılıç kuşananın” 
diyen Başkan Şahin, 
bunun en güzel 
örneklerinden birinin 
de Güzelyalı’da 
gerekleştirilen hızlı 
feribot iskelesi 
olduğunu kaydetti. 
Yıllardır denizi olan 
Bursa’nın bu nimet
ten faydalanamadı 
ğını hatırlatan Baş 
kan Şahin, “Her 
dönem tartışılan, 
konuşulan hızlı feri
bot iskelesini yap
mak ve hizmete 
açmak bize nasip 
oldu. Çünkü biz 
konuşan tarafta değil 
çalışan, çözüm üre 
ten taraftayız. Şimdi 
insanlar Bursa’dan 
binip, 1 saat 15 daki 
kada İstanbul’un 
göbeğine indikleri 
için dua ve teşekkür 
ediyorlar” dedi. 
Bursa’da başta 
ulaşım olmak üzere 
hemen her soruna 
neşter vurduklarının 
altını çizen Başkan 
Şahin, seferlere 
başlayan yeni oto
büsler sayesinde 
otobüs işletmesinin 
yıllık 10 milyon 
YTL’lik bir zarardan 
kurtarıldığını, 
BursalIlara ise şehir 
içinde konforlu

ulaşım imkanı sunul
duğunu Kaydetti. 
Tarih, doğa, termal 
kenti Bursa’nın inşa 
atı devam eden Ata 
türk Kongre ve Kül 
tür Merkezi ile artık 
kongre turizmine de 
hazırlandığını anla
tan Başkan Şahin, 
Bursa’da tüm hizmet 
lerde olduğu gibi 
kültür ve sanatın da 
çıtasının yükseldiğini 
festivallerin kalitesi 
artarken, yenilerinin 
eklendiğini söyledi. 
MUDANYA’YA 33 
MİLYON YTL 
Hizmetlerin yalnızca 
merkezle sınırlı 
kalmadığını yinele 
yen Başkan Şahin, 
3,5 yıl içinde Mudan 
ya’ya altyapı başta 
olmak üzere önemli 
yatırımlar gerçek
leştirildiğini söyledi. 
20 milyon YTL’lik 
hızlı feribot iske
lesinin yanı sıra 13 
milyon YTL 
değerinde altyapı 
hizmetinin de Mu 

danya’ya sunuldu 
gunu anratan BaşKan 
Şahin, “Yapılacaklar 
daha bitmedi. İçme- 
suyu şebeke hatla 
rımn yenilenmesine 
devam edilecek. 
Derin Deniz Deşarjı 
projesi Zeytinbağı’na 
uzanacak” şeklinde 
konuştu.
İMRENİLECEK 
PROJELER 
AKP Mudanya İlçe 
Başkanı Kadir 
Kahraman, Başkan 
Şahin’in, her dönem 
verdiği hizmetleri ile 
adından söz ettir 
diğine dikkati çekti. 
Kahraman, “İnegöl 
Belediye Başkanlığı 
yaparken orada 
verdiği hizmetleri, 
yatırımları anlatarak 
siyaset yapıyorduk. 
Bugün ise Bursa’yı 
yeniden imar eden 
projeleriyle övünü 
yor ve bunları 
anlatarak siyasi 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” 
diye konuştu.

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYIMCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Nisan ayında temelinin atıl
ması planlanan Barış Okulu için 
Bursa’da 35 ilköğretim okulu, 
ambalaj atıkları toplayarak geliri
ni bu okula bağışlayacaklarmış.

Kağıt toplayarak okul yapılır 
mı demeyin.

Bu projeye göre 462 gönüllü 
öğrenci de çeşitli etkinliklerle 
projeye biner euro bağış topla
maya çalışacaklar.

Bunun tutarı 462 bin Euro’dur. 
Bu YTL olarak ne eder.

Yaklaşık 831 bin 600 YTL eder.
Proje için alışveriş merkez

lerinde ve okullarda UNICEF 
ürünlerinin satışından elde edile
cek pay da bu okulun yapımında 
kullanılacak.

Dünyanın dört bir yanının cadı 
kazanı gibi kaynadığı bir 
dönemde, Barış adına okul yapı 
yor çocuklar.

Geleceğimizi kuracak olan 
çocukların böyle bir proje içine 
itilmesi onlarda olumlu izler 
bırakacağı düşüncesindeyim.

Türkiye uzun yıllardan beri 
PKK terörü ile evlatlarını yitiriyor.

Kürt ayrılıkçılar, istemlerini 
demokratik platform yerine silah 
ile çözmeye çabalıyor.

Hemen yanıbaşımızda Irak’da 
ABD ve İngiliz işgalinden sonra 
başgösteren iç savaş bütün hızıy-

Barış Okulu

Güne Ba^ış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmall.com

la sürüyor.
İsrail Filistin savaşı yıllardır 

bitmedi, bitmeye de niyeti yok.
Orta Doğu&ya barış bir türlü 

gelmiyor.
Kuzeyde Gürcistan karma 

karışık.
Ermenistan ile Türkiye ve 

Azerbeycan’ın sorunları var.
Şimdi Avrupa’nın ortasında 

Belçika’da da sorunlar yaşan
maya başladı.

Pakistan’da Müşerref yöne
time el koydu.

Afganistan kan gölü, Afrika’da 
birçok kabile birbirine girmiş 
durumda...

Dünya cadı kazanı gibi barışa 
susamış bir durumda.

Böyle bir ortamda çocuklar, 
Barış adına okul yaparak barışa 
katkıda bulunmak istiyorlar.

Bu okul, kanı durdurur mu?
Durdurmaz ama, çocukların 

kalplerine barışı nakış gibi işler.
Barış için birşeyler yapmanın 

tadını tadarlar.
Nilüfer Belediyesi güzel işlere 

el atıyor.
Barış kolay elde edilmiyor.
Başka emperyalist devletler 

barışın düşmanıdırlar.
Silah tüccarları, silah üretici

leri barışın düşmanıdırlar.
Daha çok silah satabilmek, 

daha çok insanların birbirlerini 
öldürmesini sağlamak için 
karışıklık çıkarmak bunların ma 
rifetlerindendir.

Kardeşi kardeşe, komşuyu 
komşuya, halkları, inançları bir
birine kırdırıp dururlar.

Irak da Şiilerle, Munniler, Filis 
tin de, Filistin Kurtuluş ordusuy
la, Hamas birbirini yemeyi sür 
dürüyor.

Türkiye’de bir grup kürt, Türk 
lerle savaşıyor...

Savaş, silah olmadan yapıl
maz.

Savaş acı, ölüm ve gözyaşıdır.
Yıkımdır savaş.

Çocukların öksüz kalması, 
okulsuz kalması, aç kalmasıdır..

Dünyanın barışa en çok 
ihtiyacı olduğu bir dönemden 
geçiyoruz.

Barış adına konferanslar 
düzenleniyor, mitingler yapılı 
yor.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Filis 
tin arasındaki savaşın durması 
için Türkiye barış elçiliği yaptı.

Bu konuda başarılı olmak Orta 
Doğu’ya huzur getirecektir.

Kanı durduracak, çocukların 
öksüz kalmasını önleyecektir.

Ama bu o kadar kolay değildir.
Büyük devletlerin Orta 

Doğu’daki çıkarları sağlanan 
kadar Orta Doğu da barış biraz 
zor gelecektir.

Çocuklar Bursa’da BARIŞ 
OKULU yapmak için kolları 
sıvamışlar.

Dilerim bu okul bittiğinde, bu 
rada öğrenim gören çocuklar 
geleceğin barış elçileri olur.

Geleceğin barış içindeki 
dünyası bugünün çocukları 
tarafından sağlanacaktır.

Buna kuşkunuz olmasın.
Yeterki onların beyinlerine 

savaşı değil, barışı kazıyalım.
BARIŞ, çocuğunuzun adı 

olsun.

Seri katiller Ankara’da yargılandı
Türkiye'nin çeşitli 
illerinde 7 kişiyi 
öldüren seri katiller 
Yiğit Bekçe ve 
Mehmet Karaha 
san'ın yargılandıkları 
davada savcı, sanık
lar için 2'şer kez ağır
laştırılmış müebbet 
hapis cezası istedi. 
Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın 
dünkü duruşmasına, 
sanıklar Bekçe ve 
Karahasan ile sanık 
avukatları ve öldürü 
len Necati Yücel ve 
Enver Aycık'ın aileleri 
ve avukatları katıldı. 
Mahkeme Başkanı 
Fevzi Şıngar, bilirkişi 
incelemesine gönder
ilen sanıkların olayı 
gerçekleştirdikleri 
benzin istasyonuna 
ait güvenlik kamera 
sına ilişkin raporun 
geldiğini bildirdi. 
Duruşmada söz alan 
sanık Bekçe, bilirkişi 
raporundaki benzin 
istasyonunun olayın 
gerçekleştiği benzin 
istasyonu olmadığını 
savunarak, olayın 
meydana geldiği 
yerin televizyonlarda 
yayınlandığını ifade 
etti. Duruşmada esas 
hakkındaki görüşünü 
sunan Cumhuriyet

■■Mu1
Savcısı Mustafa 
Kelkit, sanıkların 
değişik illerde seri 
şekilde 5 kişiyi 
öldürdükten sonra 
Ankara'ya geldikleri
ni, Gölbaşı ilçesinde 
girdikleri bir benzin 
istasyonunda market 
elemanı olarak görev 
yapan Enver Ayçık 
ve pompacılık yapanQ 
Necati Yücel'i pom
palı tüfekle 10 el ateş 
ederek öldürdüklerini 
kaydetti. Savcı Kelkit, 
sanıkların delil bırak
mamak için boş ko 
vanları toplayarak, 
maktullerin cep tele
fonu ve paralarını 
gasp ederek kaçtık
larının tespit edildiği
ni söyledi. Kelkit, 
sanıkların Ankara'da 
işledikleri iki cinayet 
için TCK'nın kasten 
adam öldürme suçu

ÖZGÜR
KURU TEMİZLEME

nu düzenleyen 
82/1-h maddesi 
uyarınca 2'şer kez 
ağırlaştırıl mış mü 
ebbet hapisle ceza
landırılmalarını istedi. 
Savcı Kelkit ayrıca, 
sanıkların gasp, 
ruhsatsız silah 
bulundurmak ve 
kullanmak amacıyla 
uyuşturucu bulun
durmak suçlarından 
da da ayrı ayrı ceza
landırılmasını istedi. 
Duruşma, sanıkların 
esas hakkında savun 
maları için süre 
verilerek ertelendi. 
Sanıklar Mehmet 
Karahasan ve Yiğit 
Bekçe, İzmit ve 
Bursa’da işledikleri 
cinayetler nedeniyle 
de ikişer kez ağır
laştırılmış müebbet 
hapis cezasına 
mahkum edilmişlerdi.

Gemlik'te 
ilk ve tek son sistem 

mskinalarh 
kuru temizleme, 

çamajirve 
Halı Kıtama işleri 
İtina ile yapılır.

Merkez: Yeni Pazar Cad. Şaypa’nın 60 mt ilerisi 
TEL: 0.224 513 40 95 - GSM. 0.555 350 52 41 - GEMLİK 

Şube: Minibüs Garajı Arkası İmren Izgara Karşısı 
Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK

mailto:quler@hotmall.com
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Erdoğan’dan DTP’ye; ‘Safınızı seçin’
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan AKP 
Grubu'nda DTP'ye 
yüklendi ve 'safınızı 
seçin' dedi. 
AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, terör 
ile demokrasi arasın
da tercih yapamayan
ların, demokrasiden 
medet unlamayacak
larını belirterek, 
"Anayasal hukuku 
önemsemeyenler, 
Anayasal düzen 
içinde siyaset yapa
mazlar" diye konuş
tu. Erdoğan, "Ayrım 
cılığın, dışlayıcılığın, 
yargısız infazın, 
siyaseten linçin kita
plarında yeri bulun
madığını, ancak 
demokrasi ve hukuk 
kitabında da teröre, 
şiddete, kan dökme 
ye yer olmadığını" 
vurguladı.
Başbakan Erdoğan, 
partisinin TBMM grup 
toplantısında yaptığı 
konuşmada, Türk 
halkına, son yaşanan 
üzücü olaylardaki 
metanetinden ve 
vakarından dolayı 
teşekkür etti. Büyük

bir millete yaraşır 
büyük bir olgunluk, 
birlik, beraberlik, 
dayanışma ruhunun 
her geçen gün 
perçinlendiğini 
belirten Başbakan 
Erdoğan, şöyle 
konuştu: "Ülkemizde 
gerilimden medet 
umanlar var. Bunu da 
sizler gayet iyi biliyor 
sunuz. Bunun aktör
lerinin kimler oldu 
ğunu gayet iyi bili 
yorsunuz. Kutuplaş 
ma beklentisinde 
olanlar, milletimizin 
derin sağduyusu ve 
güçlü kardeşliği 
karşısında hayal 
kırıklığına uğramış, 
karanlık senaryoları 
da ellerinde kalmıştır 
ve bundan sonra da 
kalacaktır. Ben buna 

inanıyorum. Özellikle 
son günlerde belirli 
şehirlerde kanunsuz 
sokak gösterileri ile 
gerginliği artırmaya 
çalışanların çabaları 
da milletimizin ve 
devletimizin sağ
duyulu yaklaşımı ile 
akim kalacaktır. 
Terör ile demokrasi, 
terör ile hukuk karşıt 
kutuplardır. Siyaset 
ile terörün ilişki için 
de olması ne demok 
rasiye uygundur ne 
de hukuka... demok 
ratik siyasete soyu
nanların atması 
gereken ilk adım, 
temel tercihini yap
mak, terörü karşısına 
almaktır. Siyasetçi, 
hem demokrasiyi içi 
ne sindirmelidir hem 
de hukuka uygun 

hareket etmelidir. 
Hukuki meşruiyet, 
demokratik siyasetin 
en temel şartıdır. 
Hukuki meşruiyetini 
yitirenler, varlık zemi
nini de kaybederler, 
yitirirler. AKP olarak 
bizim yaklaşımımız, 
demokrasiyi içine 
sindiren ve Anayasal 
düzene uygun hare 
ket eden herkesin 
demokratik sistem 
içinde tutulmasıdır. 
Bunu başarmak da 
bizim, siyasilerin 
görevidir. Demokrasi, 
her türlü farklılığı 
içinde barındıran ve 
tolore eden bir sis
temdir. Hukuka uy 
gun olmak kâydıyla, 
tüm farklı görüşme 
lere tahammül göster 
mek gerekir. Demok 
rasimizin ulaştığı 
olgunluk seviyesi 
geçmişle kıyaslana
mayacak bir noktaya 
ulaşmıştır. Demokra 
simiz, siyasal 
sistemimiz, Anayasal 
düzenimiz kendisini 
koruyabilecek, 
sarsıntılara göğüs 
gerebilecek bir güce 
sahiptir."

Dağlıca’daki 
şifreler çözülüyor

Hakkâri Çukurca'da 
gözaltına alındıktan 
sonra tutuklanarak 
cezaevine gönderilen 
6 korucunun ilginç 
bağlantıları ortaya 
çıktı. Koruculardan 
bazılarının, PKK'nın 
sözde Behdinan sa 
ha komutanı Rama 
zan Aybi ile teması 
mn bulunduğu tespit 
edildi.
Alınan bilgiye göre, 
Hakkâri Dağlıca’daki 
PKK saldırısının 
ardından Hakkâri İl 
Jandarma Komutan 
lığı'nın Çukurca'da 
yaptığı operasyonda 
gözaltına aldığı 6 
korucuyla ilgili yeni 
bilgiler günışığına 
çıktı. Haklarında 
başlatılan adli 
soruşturma kap
samında delil- 

lendirme çalışmaları 
yapılan zanlıların, 
gerek telefonla 
gerekse yüzyüze, 
doğrudan veya 
dolaylı olarak 
Kuzey Irak'ta faaliyet 
gösteren PKK'lılarla 
bağlantılarının 
olduğu tespit edildi. 
Korucuların 
bazılarının, PKK'nın 
Kuzey Irak'taki 
silahlı militanların
dan sorumlu komu
tanı Kani kod adlı 
Ramazan Aybi ile 
bağlantısı olduğu 
belirlendi.
Zanlıların, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin 
bölgedeki faaliyetleri 
ve askeri hareketlilik 
konusunda 
doğrudan ve 
dolaylı olarak bilgi 
verdikleri saptandı.

B0 0 000 0 
p SMENGIYDIRILHIŞSANDALYEVEMASALAR
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GEMLİK'TE EŞİ BENZERİ OLMAYANIKİŞİLİKBALO SALONU ve 

400KİŞİLİKTERASSALONUİLETANINMIŞENBÜYÜKOTELLERDEKİ 

MUHTEŞEMBALOSALONLM
ve HİZMET STANDARTLARI İLE KARŞINIZDAN,

i

ŞOK FİYAT! 
2.000.00 - YTL

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlidir.)

ersin SÜTGn Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 

TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0 532 546 45 75 • www.suren.com.tr ,

http://www.suren.com.tr
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astığı patlayan otomobil durağa girdi Hayali arsa satan dolandırıcıyav

Bursa'da lastiği pat
layarak kontrolden 
çıkan otomobil, 
otobüs durağına 
girdi. Durakta 
kimsenin olmaması 
faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, 
bugün sabah saat
lerinde İzmir yolu, 
Beşevler metro ista-

Evinin kazanını onarırken gazdan zehirlendi
Bursa'da bir 
tesisatçı, öğretmen 
evindeki galvaniz 
kazanı onarırken 
gazdan zehirlendi. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Şehreküstü 
Mahallesindeki

Fal baktırırken altınlarından oldular
Bursa'da bir falcı, 
2 kadının 
altınlarını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 

syonu önünde mey
dana gelen kazada, 
bir ilaçlama firması
na ait 16 DA 360 
plakalı otomobil, 
lastiği patlayınca 
otobüs durağına 
girdi. Hızını ala
mayan otomobil 
başka bir araca 
çarparak 

öğretmen evinin 
kazan dairesindeki 
galvaniz kazanı 
onaran Mehmet 
Akif Cebeci (30), 
gazdan zehirlenince 
fenalaştı. Baygın 
haldeki tesisatçıyı 
gören öğretmen evi 
yetkilileri 112 acil

Hamitler Mahallesi 
Ağaç Sokak'ta oturan 
Mecbure (28) ve 
Muazzez (21) Alsaç 
kardeşlere ait eve 
bir kadın falcı geldi. 
Kimliği meçhul falcı, 

durabildi. Durakta 
bekleyen vatan
daşların olmaması 
muhtemel bir 
faciayı engellerken, 
ismi öğrenilemeyen 
sürücü kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlattı. Kazayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor.

servis elemanlarına 
haber verdi.
Ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Cebeci'nin 
hayati tehlikesinin 
devam atti^j 
bildirildi. Polis 
olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

Mecbure Alsaç'a ait 
2 adet altın yüzük, 1 
çift altın küpe, 2 adet 
kol saati ile Muazzez 
Alsaç'a ait 3 adet 
altın yüzüğü alarak 
kayıplara karıştı.

Bursa'da, kahve
hanede oturan vatan
daşa hayali arsa sat
maya kalkan kimliği 
belirsiz dolandırıcı, 
arsa karşılığında 
aldığı 9 bin YTL 
parayla kayıplara 
karıştı. Tapu işlem
lerini yapmak için 
belirtilen adrese 
gelen vatandaş ise 
dolandırıldığını 
anlayınca polisin 
kapısını çaldı.
Edinilen bilgiye göre, 
Adalet Mahallesi 
Cihan Sokak'ta 
ikamet eden Ahmet 
B.'nın (63), Adak.t

Ust geçidi kullanmayınca canından oldu
Bursa'da, 50 metre 
uzaklıktaki üst geçi 
di kullanmayıp yolun 
karşısına geçmek 
isteyen yaşlı adam, 
otomobil altında ka 
larak hayatını kaybet
ti. Edinilen bilgiye gö 
re, merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı Araba

9 bin YTL kaptırdı
Parkı'ndaki 
kıraathanede otur
duğu sırada yanına 
gelen ve isminin 
Mecit olduğunu 
söyleyen kimliği 
belirsiz bir kişi 
"Bağlarbaşı 
Mahallesi’nde arsa 
satıyorum." dedi. 
Ahmet B., arsa ala
cak kadar parası 
olmadığını söyle 
yince şüpheli kişi; 
"Şimdi peşinat 
verirsin, kalanını 
sonra hallederiz" 
dedi. Bunun üzerine 
9 bin YTL parayı 
tanımadığı kişiye 

yatağı Mahallesi An 
kara Caddesi üzerin 
de meydana gelen ka 
zada, 50 metre uzak
lıktaki Ara bayatağı 
üst geçidini kullan
mayıp yolun karşısı
na geçmeye çalışan 
Muzaffer Ka çar (64), 
Ankara istikametin 

arsa almak için 
veren Ahmet B, 
sözde arsa sahibiyle 
tapu işlemlerini yap
mak üzere buluşmak 
istedi. Ahmet B.’ye 
’Kontörüm kalmadı, 
cep telefonunu verir 
misin' diyerek yanın
dan ayrıldı. Ardından 
belirtilen adrese 
giden Ahmet B. uzun 
süre beklemesine 
rağmen sözde arsa 
sahibi gelmeyince 
dolandırıldığını anla
yarak polise müra
caat etti. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur- 
n.a-sürüyor.

den Bursa istikame
tine seyreden M.A. 
idaresindeki 16 V 92 
81 plakalı otomobilin 
altında kaldı. Ağır ya 
ralanan Muzaffer Ka 
çar, 112 sağlık ekib
inin olay yerinde mü 
dahale etmesine rağ
men kurtarılamadı.

EYLÜL AYI FATURASIAĞUSTOS AYI FATURASI 

ö

ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 
ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

FER. SAT. BED. 
Sayaç Ho.
Marta/Tip 
Çan an 
Son Endeki 
bkEndato 
(-♦/-)a TâttUm 
Trafo Kaybı 
1 Ekelim 
»fim „ 

!Takötlm toton

âkiIf ;
50091360

22517.OÛÛ 
15657.000

EHOI1KT1F 1 
50091360’

KYS 
1 

15403.000 
14653.000

6860.000 
0.124Z3

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

KAPASİTİF

0.000
0.059B3

6174.00C
0.0S9K 

— 369.3$

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 ENDÜKTÎF 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.

MELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
tSpRUVESORUNUIMIHZAÇÖZÖHÖR^I(TEbli| 
|I^... 0226 81218 29 - 0226 812 23 6^' |

UllltLMIII
I t C K T 0 O M A 1 ' T

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 812 18 29 - 0226 812 23 66 

www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr
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Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACILSATILIKveKİRALIKLARIMIZİÇİNtjjARAYINIZ
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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki3 .. ,,
| yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

1
1

sIs

&i

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax; 514 10 21 I

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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iölgesel kalkınma 
programında mutlu son

Teşvik belgesine 
bağlanan yatırım 
projelerinin sayısı 
Ekim ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
hızlı bir artış gös
terirken, toplam 
yatırım tutarı ise 
geçen yılkın in yak
laşık yüzde 
20 altında kaldı. 
Türkiye’de yürütülen 
en büyüt bütçeli ve 
en geniş kapsamlı 
entegre bölgesel 
kalkınma programın
da finale gelindi. 
Avrupa Komisyonu 
finansmanıyla ve 
DPT Müsteşarlığının 
koordinatörlüğünde 
13 ilde yürütülen 
projelerin tamamlan
ma aşamasına 
geldiği bildirildi. 
Programın, “kapanış 
toplantısı” yarın 
Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Nazım Ekren ve 
Avrupa Komisyonu 
Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi 
Marc Pierini’nin 
katılımıyla, Ankara

Sheraton Otel’de 
gerçekleştirilecek. 
“PROGRAM 
AMACINA 
ULAŞTI” 
DPT’den yapılan 
açıklamada, 
Türkiye’de bölgeler 
arası gelişmişlik 
farklarının azaltılması 
ve merkezi ve bölge
sel düzeyde kurum
sal kapasitenin 
artırılmasını hede
fleyen programın 
amacına ulaştığı vur
gulandı. 
Uygulandığı illerde 
ekonomik ve sosyal 
gelişmeye önemli 
ölçüde katkı 
sağlayan program 
çerçevesinde Ağrı, 
Ardahan, Bingöl, 
Elazığ, İğdır, 
Karaman, Kars, 
Kayseri, Konya, 
Malatya, Sivas, 
Tunceli ve Yozgat 
illeri için 91 
milyon Euro kul
lanıldığı ye 496 
projenin tamamlan
ma aşamasına 
geldiği bildirildi.

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ 2 YIL SİGORTA 

DENEYİMİ OLAN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GÜNEŞ SİGORTA 

ÇIPA LTD. ŞTİ.
TEL: 514 28 28

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TEKİMİZDE ÜOEnİZ KESİM HİZMEIİMİZVMDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
I KİRALIK DAİRE )) ' ____ ________ .

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel : 513 96 83 GEMLİK

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz bünyesinde 
çalışacak ja

PDR Öğretmeni arasi
Müracaat Tel: 51^
ELEMAN Ar?î

Şirketimiz bünyLdSULLid 
Mermer kone™lll,HIIM 

. - > .. SÜRELİ YAYIN
Mühendis V35 SAYI : 2910

içi ETİME 4.25 YTL. (KDV Dahil) 
İDLE IIVIC jbi . Kadrj GüLER

Başvurul İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
■üdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

.ıklal Cad. Bora Sok. No:3/El
*İ3 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

.im ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
UmlJtbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 

istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
Jlni bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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‘Barış Okulu İçin Elele1 
kampanyası sürüyor

ELEMAN ARANIYOR

Bursa'da, 35 ilköğre- 
tim okulundan 462 
öğrenci, ‘Birleşmiş 
Milletler Bin Yıl 
Kalkınma Hedefleri’ 
kapsamında, ‘Barış’ 
adını taşıyacak 
ilköğretim okulunun 
yapımı için elele 
verdi. Gönüllü 
öğrenciler, çeşitli 
etkinliklerle projeye 
1000'er Euro’luk 
bağış toplamaya 
çalışacak.
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Nilüfer 
Belediye Başkanlığı, 
Nilüfer Vakfı, 
Nilüfer Yerel Gündem 
21 ve UNICEF 
Bursa Gönüllüleri 
arasında geçen yıl 
imzalan protokol 
çerçevesinde 23

Tarihi çeşmeler temizleniyor
Bursa merkez 
Yıldırım Belediyesi, 
tarihi mirasa sahip 
çıkma çalışmaları 
çerçevesinde şimdi 
de ilçedeki laı h 
çeşmeieı în temizliğini 
yapıyor.
Tılüırım Belediyesi 
bünyesinde hizmet 
veren Yıl-Güzek ekibi 
tarafından yapılan 
temizlik çalışmaları, 
500 bar basınç 
sağlayan özel bir 
makine ile özel temiz
leyici bileşim 
malzemeleri kul
lanılarak gerçekleşti 

Nisan'da temeli 
atılacak okulun 
inşaatı bir yıl içinde 
tamamlanacak. 
Okul inşaatına 
destek olmak için 
harekete geçen 35 
ilköğretim okulu, 
ambalaj atıklarını 
toplayarak, gelirini 
okul inşaatına 
bağışlayacak. . 
462 gönüllü öğrenci 
de, çeşitli etkinliklerle 
projeye 1000'er 
Euro’luk bağış 
toplamaya çalışacak. 
Okulun duvarlarında, 
gönüllü öğrencilerin 
seramik plakalar 
içinde isim ve 
fotoğraflarının yer 
alacağı anı duvarı 
oluşturulacak.
Anı duvarında

•■iliyor. Anıtlar Yüksek 
Kurulu'ndan bir yet 
kilinin de hazır bulun
duğu temizlik ç«':ş- 
mcoincfa, ilçedeki t f 
bütün tarihi çeşmeler 
kirli görünümünden 
kurtarılıyor.
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, ilçedeki tarihi 
değerlere büyük 
önem verdiklerini 
belirterek, "Tarihimize 
vermiş olduğumuz 
önem ortada.
Balabanbey Kalesi, 
Molla Yegane 
Medresesi, 

okulların adları 
da yer alacak. 
UNICEF Gönüllüleri 
Bursa Temsilcisi 
Sabahat 
Temizarabacı, 
Barış İlköğretim 
Okulu adını taşıyacak 
okulun projesinin 
hazır olduğunu 
belirtere, “Temel 
atma aşamasına 
geldiğimiz için 
mutluyuz. Gönüllü 
öğrencilerimiz 
bir yıl içinde çeşitli 
faaliyetlerde 
bulunarak biner 
Euro’luk katkıyı 
toplamaya çalıştı. 
Okullar da ambalaj 
atıklarını toplayarak 
gelirini bağışlayacak. 
Okullarda ve 
alışveriş merkez

Cqma!ıkızık, Minia 
Yıldırım ve Tarihi 
Yaya aksı bunların en 
güzel örneklerini 
oluşturuyor. Virane 
bir şekilde yiiiacccı 
kalan tarihi 
eserlerimiz 
yaptırdığımız 
restorasyon çalış
maları ile bir bir 
ortaya çıkarılıyor. 
Yıldırım ilçesinde 
bulunan târihi 
çeşmelerimizin de 
temizliğini aslına 
uygun bir şekilde 
Anıtlar Yüksek 
Kurulu'nun da 

lerinde kurulan 
UNICEF standlarında 
satılan ürünlerden 
elde edilecek gelirin 
yüzde 30’u projeye 
aktarılacak. UNICEF 
standlarında gönüllü 
öğrenciler görev aldı” 
dedi.
Bursa Carrefoursa 
Alışveriş Merkezi’nde 
UNICEF Standı’nda 
görev alan Gaye 
Temizarabacı, Hayda 
Temizarabacı ve Hay
da Toprak, alışveriş 
merkezine gelenlere 
proje hakkında bilgi 
verdiler. Gaye 
Temizarabacı “Böyle 
bir projede görev 
alma şansına kavuş
tuğumuz için gurur 
duyuyoruz” şeklinde 
konuştu.

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

onayladığı şekilde 
gerçekleştiriyoruz. 
Çünkü bu tarihi 
eserlerimiz
ilimizin ınührü 
konumunda 
diye konuştu.
Çalışma kapsamında 
Emirsultan Camii 
civarında dört 
çeşme. Yıldırım 
Bayezıt Camii'nde 
bir, Yıldırım 
Bayezıt Cümle 
Kapı'da bir çeşme 
olmak üzere altı 
tarihi çeşmenin 
temizliği yapılmış 
olacak.

İlk hızlı tren bugün Türkiye’de

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Türkiye'nin ilk hızlı 
treni, bugün Kapıkule 
sınır kapısından 
Türkiye’ye girecek. 
Yapımı Ispanya’da 
gerçekleştirilen 
tren, yolun 
durumuna göre 
saatte 250 km 
kıza ulaşabilecek. 
TCDD tarafından 
Ispanya'ya yaptırılan 
ve 6 vagondan 
oluşan hızlı tren 
seti, norm?1 seferler
ine baş ... 
önce test ve 
ölçüm aletleri ile 
donatılarak 
Ankara-Eskişehir 
hızlı tren hattında 
sinyal testleri ile yol 
denemesi yapılacak. 
Toplam 419 yolcu

kapasiteli sette, 
55 business, 354
first elass koltuk, 

2 bedensel engelli 
koltuğu ve 8 
knfe* • ’n<>- vanı

sıra, radyo ve 
kapalı devre 
televizyon sistemi 
bulunuyor. Trende 
ayrıca, business 
bölümünde laptop

güç kaynağı, koltuk 
arkalarında ve 
tavanda LCD ekran, 
engelliler için 
tekerlekli sandalye 
bölümü ve özel 
tuvaletler de 
bulunacak.
Hızlı tren, Ankara- 
Istanbul arasındaki 
normal hat dışında 
özel olarak yapılmak
ta olan tamamı 
elektrikli, sinyalli ve 
yeni çift hatlı 
hızlı demiryolu 
üzerinde çalışacak. 
Türkiye, hızlı 
trenin seferlere 
başlamasıyla 
hızlı trene sahip 
dünyada 8., 
Avrupa'da da 
6. ülke olacak.

KALİTELİ KAŞELER 
A UYGUN FİYATLARLA 
(İSAATTE TESLİM EDİLİR >

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Armut, nezleyi geçirir, sinirleri rahatlatır
Halk Sağlığı ve İç 

Hastalıkları Uzmanı 
Dr. M. Emin Dinççağ, 
armudun nezleyi 
geçirdiğini ve sinirleri 
rahatlattığını söyledi. 
Nezle olanlara 
armut yemelerini 
tavsiye eden Dr. 
Dinççağ, armudun 
mideyi kuvvetlen 
dirip hazmı kolay

Yemekte konuşmak gaz sorununa yol açıyor
Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Faruk Yorulmaz, 
"Yemeği acele ve 
hızlı yemek, yemek 
sırasında çok konuş
mak, daha fazla hava 
yutulmasına yol açar. 
Bu da kişide gaz 
sorununa neden 
olur" dedi.
Prof. Dr. Yorulmaz, 
mide bağırsak 
gazının, herkesin 
her zaman yaşadığı 
ve toplumda en sık 
rastlanan şikayet 
lerden biri 
olduğunu söyledi. 
Aslında her sağlıklı 
mı'denin içinde üst 
kısmında hava 
olduğunu ifade 
eden Prof. Dr.

Yorulmaz, gazın, 
yenen gıdaların 
sindirilemeyen 
kısımlarının kalın 
bağırsaktaki mikro

laştırdığını ve çarpın
tıyı önlediğini hatır
latarak, "Armudun 
içinde A, B1, B2, B3, 
B6 ve C vitaminleri 
bulunur. Bu meyve 
yemeklerden önce 
yenmelidir. Armut 
kandaki üre asidi ve 
üre tuzlarını dışarı 
attığından, böbrek
lerin düzenli çalış

plar tarafından 
parçalanması sırasın
da ortaya çıktığını 
söyledi.Özellikle fazla 
yenen ağır bir yemek
ten sonra görülen ve 
çok önemsenmeyen 
gaz sorununun kul
lanılan bir ilacın yan 
etkisi ya da şeker 
hastalığı da içinde 
olmak üzere pek çok 
nedeni olabildiğini 
ifade eden Prof. Dr. 
Faruk Yorulmaz, 
şunları kaydetti: 
"En sık neden, 
beslenme sorun
larıdır. Yemeği acele 
ve hızlı yemek, 
yemek sırasında çok 
konuşmak, daha fazla 
hava yutulmasına yol 
açar. Bu da kişide 
gaz sorununa neden 
olur. Ayrıca öğün 
atlama ve diğer 
öğünde fazla yemek 
yeme, liften fakir 
beslenme, gıda aler
jisi, sigara ve alkol 

masına yardımcı 
olur" dedi. Armudun 
nezleyi geçirdiğini, 
sinirleri yatıştırarak 
beyni çalıştırdığını 
ifade eden Dr.
Dinççağ, "Kabızlığı 
önleyerek idrar sök
türür. Böbreklerde 
kum ve taşlarının 
dökülmesine yardım
cı olur. Tansiyonu 

kullanımı, hareketsiz 
hayat da gazın oluş
masında rol oyna
makta.
Kadınların adet 
dönemleri ve gebelik, 
mide çıkışını daraltan 
sorunlar, midenin 
sarkması, mide fıtığı, 
midenin fazla 
genişlemiş olması, 
sindirim salgılarının 
yetersizliği, mide 
barsak enfeksiyon
ları, bağırsakların 
gıdalara hassas 
olması, ülser, reflü 
gibi hastalıklara bağlı 
olarak da bu sorun 
ortaya çıkabilir. 
Şeker hastalığı da 
midenin boşalmasın
da gecikme gibi 
sorunlara neden 
olarak şişkinliğe 
neden olur. Bazı 
ishal ilaçları gibi 
mide ve barsak 
hareketlerini etk
ileyen ilaçlar da 
bu soruna yol aça

düşürür ve kanı temi
zler. Hamilelerin kus
malarını önler. Mafsal 
kireçlenmesi, nikris 
ve romatizma 
tedavisinde fay
dalıdır. Su söktürücü 
ve doyurucu etkisin
den dolayı rejimde 
ve diyetlerde acıkma 
hissini bastırır" 
diye konuştu.

bilir. Stres, üzüntü 
gibi psikolojik 
faktörler de gaz 
sorununa neden 
olabilmektedir. 
Bunların yanında 
üşüme tüm vücudu 
etkilediği gibi bağır
sakları da etkiler ve 
gaza neden olabilir. 
Sıkı giysiler de karın 
içindeki basıncı 
artırarak karında gaz 
ve gerginliğe neden 
olmaktadır. "Prof. Dr. 
Faruk Yorulmaz, kola, 
kebap, hamburger 
gibi yağlı gıdalar ve 
soğan, lahana, bak
lagiller, bezelye, mer
cimek, turp, brokoli, 
karnabahar, lahana 
turşusu, kayısı, muz. 
erik ve erik suyu, 
üzüm, tam tahıllı buğ
day ekmeği ve 
kepekli tahıllar, süt 
gibi sindirimi güç 
gıdaların daha fazla 
gaza neden olduğunu 
bildirdi.

Türkiye’de her yı
100 bin insan ölüyor

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Recep 
Akdur, Türkiye'de 
her sene 100 bin 
kişinin sigara 
nedeniyle hayatını 
kaybettiğini, bunun 
25 bin kadarının 
kadınlardan oluş
tuğunu belirterek, 
"Bu nedenle, 
Türkiye'de kadın ve 
sigara konusunda 
özel günler ilan 
edilerek, kadınların 
sigaraya karşı bil
inçlendirilmesi çok 
yerinde olur" dedi. 
Tütünsüz Yaşam 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyesi de olan 
Akdur, Dünya 
Sigarayı Bırakma 
Günü nedeniyle 
yaptığı açıklamada, 
dünyada tütüne 
karşı yürütülen 
mücadele 
çerçevesinde 
gelişmiş ülkelerdeki 
sigara tiryakilerinin 
oranı hızla azalırken, 
Türkiye ve diğer 
gelişmekte olan 
ülkelerde özellikle 
genç kızlar ve kadın
lar arasında sigara 

kullananların 
oranının giderek art
tığını belirtti.
"Sigara, kadınlarda 
erkeklere göre daha 
fazla hasar yaptığı 
için kadınlar erkek
lere göre daha ağır 
bedel ödüyor" diyen 
Prof. Akdur, 25 yıl 
boyunca içtiği sigara 
yüzünden akciğer 
kanserine yakalanan 
ve bu nedenle 
TEKEL aleyhine 
tazminat davası 
açan, ancak ilk 
duruşmasından 3 
gün sonra hayatını 
kaybeden Yurdagül 
Tufan'ın ölüm tarihi 
olan 21 Kasımın 
"Sigarasız Kadın 
Günü" ilan edilmesi 
önerisini dile getirdi. 
Her bir sigarada 
vücut için zehirli, 
tahriş edici, kanser 
yapıcı ya da kanserin 
ortaya çıkmasını 
kolaylaştırıcı 4 
binden fazla 
kimyasal madde 
bulunduğunu 
kaydeden Akdur, 
bunların 50'sinin 
doğrudan kansere 
sebep olduğunun 
ispatlandığını 
bildirdi.

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 Tomograf 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manâstır 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. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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
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
21 Kasım 2007 Çarşamba 

ALAGÖZ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 88 

Tel :514 85 65 GEMLİK

Gemlik Karfez
OIHLİK'İN İLK •ÛMLÛK tlY*Sİ «AZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2910 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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SÖRKEaa 
KEBAP ve YEMEK SALONU

IÇam^anyalı
Adana Kebap + Ayran + Salata 6.00 YTL
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 10.00 YTL
10 Adet Lahmacun+ 1 Litre Cola 12.50 YTL
Kıymalı Pide + Ayran + Salata 3.50 YIL
Adana Dürüm 3.00 YTL
Döner + Dürüm + Ayran 3.50 YIL
Çorba + Yemek + Pilav + Ayran + Salata 5.00 YTL 

- ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: .
!!|| İŞKEMBE-PAÇA-MERCİMEK-EZOCEÜN

İstiklal Cad. No: 20/A-GEMLİK 
Tel: 0.224 512 20 02

MERVE 1

KEBAP ve YEMEK SALONU 
ttituıiıh izahat tek ı

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL.
Çorba 1.50 YTL.
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı) 5.00 YTL |
İskender + Tatlı 6.00 YTL. ]
Urfa Kebabı + Salata + Künefe < 7.00 YTL. *■
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran 5.00 YTL. -
Pideli Köfte + Sütlaç 6.00 YTL.

✓SINIRSIZ KEBAP -KÖFTE 
EV YEMEKLERİ ■ TATLI ÇEŞİTLERİ

✓KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA
TABLDOT VERİLİR.

BİNİ»
I İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.

Fsmiiefl TEKNOLOJİK ÜftÜNM ve FATURR ÖDEME NOKTASI 

hh n ihiiTh kWqnHı în n nw
Turkcell, Vodafone. Avea 

Elektrik, Su, Telekom
K.K. Borçları, Bağkur, SSK

Trafik cezası v.s.
FATURALARINIZI SNILE SNOPTAN 

SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Srnile ADSL- Türk Telekom BAŞVURU mSl
- D-SMART SATIŞ NOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI
— TURKCELL ■ VODAFONE ■ AVEA ■ KONTÜR SATIŞI
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜN1ER

PRATİK KRFDİ Ban^ ^anLa dokşMAdAN uyquN kııedi seçeneRIerİ
| _____________ İliTİyAÇ kREdİsİ ' TAŞIT kREdİsİ VE koNUT kkECİİsİ

DDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 5TTT2 00



GÜLLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT

i_____ ,

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK

Tef: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

FİLLİ BOVfl 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 

v*" İZOLASYON 
**■ HIRDAVAT

NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAR
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu, sofralık zeytin rekoltesinin beklenenin üzerinde gerçekleşeceğin; belirtti

Marmarabirlik ödeme takvimi değişti
Marmarabirlik, 2007- 
2008 ürünü zeytin 
alım bedellerinin 
ödeme takviminde 
değişiklik yaptı. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu, 
dün yaptığı 
toplantıda zeytindeki 
son gelişmeleri 
değerlendirdi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, piyasada 
tüccar ve diğer 
alıcıların olmaması, 
üreticinin kabına

ürün koyma 
eğiliminin azalması 
ve iklim şartlarının 1 
olumlu seyretmesi 
sonucu, sofralık 
zeytin rekoltesinin 
beklenenin üzerinde 
gerçekleşeceğini 
belirterek, 
ürünün tamamının 
Marmarabirlik'e 
yöneldiğini ifade 
etti. Taviloğlu, 
bu nedenlerle önlem 
amacıyla birliğin 
bütçe ve fiziki 
koşulları göz önünde 
bulundurularak,

ödeme planında 
değişikliğe 
gidildiğini söyledi. 
Ürün alım fiyatları 
ve alım koşullarında 
herhangi bir değişiklik 
yapılmadığını 
kaydeden Taviloğlu 
nun verdiği bilgiye 
göre Marmarabirlik'e 
bağlı kooperatiflerin 
ürün alım periyotları 
ve ödeme takvimi 
şöyle:
15 Kasım-20 Kasım 
(dahil) arasında alınan 
ürün bedellerinin
tamamı 1 Aralık'ta

ödenecek.
21 Kasım-10 Aralık 
(dahil) arasındaki 
atımların bedellerinin 
yüzde 40'ı Kurban 
Bayramı öncesinde, 
11 Aralık-Kampanya 
Sonu döneminde 
alınan ürün bedel
lerinin yüzde 40'ı 
da kampanya 
bitiminden itibaren 
10 gün içinde 
ödenecek. Geriye 
kalan yüzde 60'lık 
kısmın ödemeleri ise 
2008 Temmuz ayı 
içerisinde yapılacak.

lam gün üşümek.
Kış ortasında elektrik kesintisi yapılır 

mı?
TED AŞ Pazar günü tam gün elektrik ke 

sileceğini açıkladı.
Bir Avrupa ülkesinde böyle kepazelik 

yaşanır mı?
Yaşanmaz.
Almanya da, Fransa da, İngiltere de ve 

ya Hollanda'da tam gün elektrik kesilsin, 
yer yerinden oynar.

Pazar günü Kasım'ın 25'i.
Havaların soğuk olduğu günlerden biri.
Vatandaş nasıl ısınacak o gün. Dev.ö'de

Uludağ Elektrik Dağı
tım A.Ş. Bursa İl Mü
dürlüğü Gemlik İlçe İş 
letme Müdürü Elektrik 
Mühendisi CenglİPo- 
lat, bakım ve önafim 
çalışmaları nedemyle 
Pazar günü Ö&09İİÖ 
17.00 saatleri arasında 
Gemlik’te elektrik ke 
slntlsl yapılacağını 
bildirdi. Sayfa3'de

yfau
KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN j 

BİZE DANIŞMAYI
UNUTMAYIN!

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

Tel: 0.224 513 11 75
»4FULDA
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Dillioğlu Gıda Tanın Meclisi'ne alındı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türkiye Odalar 
Birliği gözetiminde 
oluşturulan ve ülke 
tarımına yön vermek 
için çalışmalar 
yürüten Türkiye 
Tarım Meclisi'ne 
Gemlik'ten Dillioğlu 
Gıda Sanayi ve 
Ticaret Limited 
firması da alındı. 
Uzun yıllardan bu 
yana Gemlik'te 
Ünlü Zeytinleri olarak 
duyulan ve Merhum 
Haşan Dillioğlu 
tarafından kurulan 
Dillioğlu Zeytincilik'in 
Tarım Meclisine 
alınması Gemlik'te 
memnunlukla 
karşılandı.
Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinden 37 özel 
firma ve kuruluştan 
oluşan Türkiye Gıda 
Meclisi'nde Marmara 
birlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğ 
lu Başkan yardım
cılığı görevini üstle 
nirken, Gürsu'da 
bulunan Alara Tarım 
Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret AŞ'-nin ardın-,

SATILIK • KİRALIKLÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ
BAYTAf www.baytasinsaat.com

---- YENİ PROJEMİZ-------  
RAYTAŞ ESİN APARTMANI

dan Gemlik'ten de 
bir firmanın 
katılması bölge 
zeytinciliği açısından 
olumlu sonuçlara 
adım atılması 
yönünde fayda 
getirmesi bekleniyor. 
Türkiye’de tarımı 
güçlendirmek için 
TOB gözetiminde 
kurulan Tarım Mecli 
sinde zeytin ve zeytin 
yağına getirilmesi 
istenen kriterlerin 
Dillioğlu firma Sahibi 
Mehmet Dillioğlu 

tarafından öncelikli 
olarak gündeme 
getirilmesi 
bekleniyor.
Tarım Meclisi’ne 
alınarak zeytincinin 
sorunlarını daha 
iyi ve yerinde 
görüşme fırsatı 
bulacağını söyleyen 
Mehmet Dillioğlu, 
Gemlik'in sevilen 
siyasetçilerinden 
ve zeytin tüccarı 
merhum Haşan 
Dillioğlu'nun 
bıraktığı 

zeytincilik 
mirasını en iyi 
şekilde yürütmek 
için çalıştığını 
belirterek, 
"Zeytin denince 
bölgede üreticiyi 
temsil eden sadece 
Marmarabirlik var, 
üreticiyle birlikte 
esnafın ve tüccarın 
görüşlerini tarım 
meclisinde en iyi 
şekilde temsil 
etmek için çalış
malar yapacağız" 
şeklinde konuştu

Gemlikspor’da
istilalar sürüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikspor 
Kulübü Başkanı 
Bilal Beyhan ile 
İkinci Başkan 
Mehmet Göral'ın 
istifa etmesinden 
sonra yönetim 
kurulu üyesi 
Salih Yılmaz'da 
istifa ettiğini 
açıkladı.
Yıllardır yönetim 
olarak bir 

jtürlü istikrarı 
*vakalavam’avan

i uemıiKspor aa 
bulanan sular 
bir türlü durulmuyor. 
Gemlikspor’da 
başarılı dönemler 
yaşayan Faruk 
Güzel, Melih 
Kazanç ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
ardından büyük 
umutlarla göreve 

getirilen Bilal 
Beyhan ve 
İkinci Başkan 
Mehmet Göral 
kendilerine 
destek verilmediğinim 
ve haklarında 
karalama 
kampanyası 
başlatıldığı 
gerekçesiyle 
istifa ettiklerini 
açıklamışlardı.
Yönetim kurulundan 
istifalara dün 
bir yenişi daha 
r» İz I rl i Lıc^ 

süre önce yönetime 
getirilen üyelerden 
olan Salih 
Yılmaz'da istifa 
ettiğini açıkladı. 
Salih Yılmaz, 
istifa gerekçesi 
olarak işlerinin 
yoğunluğu ve 
takımla yeterince 
ilgilenemediğini 
gösterdi.

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, 
V 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.
BAYTA " İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 dı..uz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

KOŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

www.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94 ‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Gübre İşletmesi yolu üzerinde bulunan indirici 
trafo merkezinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak 

Gemlik Pazar günü 
elektriksiz kalacak

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

YazıYORUM,
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Bursa İl Müdürlüğü Gemlik İlçe İşletme 
Müdürü Elektrik Mühendisi Cengiz Polat, bilgi almak isteyenlerin 

186 nolu telefonu arayabileceklerini söyledi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Bursa İl Müdürlüğü Gemlik İlçe 
İşletme Müdürü Elektrik Mühendisi Cengiz Polat, bakım ve onarım 
çalışmaları nedeniyle Pazar günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasın
da Gemlik’te elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi. Polat, Umur 
bey Bölgesi ile Serbest Bölgede de elektrik kesintisi yapılacağını 
belirtirken, kesinti nedeniyle evlerde bulunan elektrikli cihazların 
zarar görmemesi için öncelikli olarak elektrikle çalışan cihazların 
devreden çıkartılmasının yararlı olacağını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik’i besleyen 
Türkiye Elektrik 
İşletmesi Anonim 
Şirketi ne (TEİAŞ) 
ait Gemlik Gübre 
İşletmesi yolu 
üzerinde bulunan 
indirici trafo 
merkezinde bakım- 
onarım çalışmaları 
yapılacağından 
Pazar günü saat 
08.00 ile 17.00 saat
leri arasında elektrik 
kesintisi yapılacak. 
Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 
Bursa İl Müdürlüğü 
Gemlik İlçe İşletme 
Müdürü Elektrik
Mühendisi Cengiz 
Polat, yaptığı açıkla
mada, belirtilen 
saatler arasında 
Küçük Kumla, 
Karacaali, Narh ve 
Haydariye köylerinin 
Armutlu ilçesinden, 
Kurşunlu ve Kum 
saz’ın da Mudanya 
ilçesinden 
besleneceğini 
belirterek, buralarda 
elektrik kesintisi 
olmayacağını söyledi. 
Umurbey bölgesi 
ile Serbest 
Bölge’den itibaren 
Gemlik dahil elektrik 
kesintisi yapılacağı 
açıklanırken

kesinti yapılacak 
büyük işletmelere 
durum birer yazı ile 
bildirilerek önlem 
alınması istendi. 
Gemlik İşletme 
Müdürü Cengiz 
Polat, ilçede 
yapılacak kesinti 
nedeniyle evlerde 
bulunan elektrik 
cihazlarının zarar 
görmemesi içinde 
öncelikli olarak 
elektrikle çalışan 
cihazların 
devreden çıkartıl
masının yararlı

olacağını söyledi. 
Çalışmaların 
ilan edilen 
saatlerin bitiminden 
önce elektrik 
verilebileceğini de 
bildiren Polat, 
ailelerin tedbirli 
olmalarını, jeneratör 
kullananların 
çalıştırmadan önce 
şebeke ile temasını 
kesmelerini bu 
konuda bilgi almak 
isteyenlerin ise 
186 nolu 
telefondan 
yararlanabile

ceklerini söyledi. 
Gemlik merkez 
ve Belde 
belediyelerine 
elektrik kesintisi 
olacağını bildirerek 
hoparlör ile 
ikaz bildirimi 
yapmalarının 
istendiğini söyleyen 
Cengiz Polat, 
bakım onarım 
çalışmalarının 
erken bitirilmesi 
halinde elektriğin 
daha önce 
verileceğini 
bildirdi.

Hatalı sollama ölüm getirdi
Bursa’da hatalı solla
ma nedeniyle mey
dana gelen trafik ka 
zasında 1 kişi hayatı 
nı kaybederken, 3 
kişide ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, Mustafakemal 
paşa-Susurluk yolun
da saat 02.00 sırala 
rında meydana geldi. 
İzmir'den Bursa yönü 
ne giden Akif Türkoğ 
lu idaresindeki 59 UA 
479 plakalı vana 
yüklü kamyon, önün 
de seyreden Yılmaz

Mardinli idaresindeki 
34 BA 7063 plakalı 
yolcu otobüsünü ha 
tali sollayınca, karşı 
yönden gelen 45 B 
1937 plakalı kamyon
la kafa kafaya çarpış 
tı. 45 B 1937 plakalı 
kamyonun yoldan 
çıktığı kazada, sürü 
cü Hüseyin Bozbay 
ağır, kardeşi Cenk 
Bozbay ise hafif yara
landı. Hatalı sollama 
yapan kamyon, çar 
pışma neticesi kaya 
rak yön değiştirip,

Yüksek tansiyon ...
Türkiye’de 45 yaş üzerindeki her iki kişi

den biri yüksek tansiyon hastası. Bunların 
da yarısı kendisinde tansiyon olduğunun 
farkında değil. Halbuki yüksek tansiyon, 
kalp damar hastalıklarının bir numaralı risk 
faktörüdür.

Eğer tansiyonunuz 135/85 mmHg üzerin 
deyse kalp krizi veya felç geçirme riskiniz 
2 misli artıyor.

Tansiyonunuz 155/95 üzerinde ise 4, 
175/105 ve üzerinde ise 8 misli daha 

fazla risk altında oluyorsunuz.
Yüksek tansiyon kendisine verilen “ses

siz katıl" ismini fazlasıyla hak eden bir 
hastalıktır.

Bazı hastalarda baş ağrısı, çarpıntı, ça 
buk yorulma, baş dönmesi gibi şikayetler 
oluştursa da çoğunlukla hiçbir şikayete 
neden olmaz; ta ki kalp, böbrek, göz, beyin 
gibi iç organlarımızda düzelmesi mümkün 
olmayan hasarlara neden olana kadar.

Sevgili okurlarım, dünyada tansiyon 
yüksekliği ile ilgili milyonlarca çalışma 
yapılmıştır. Hepsinin ortak sonucu şudur: 
yüksek tansiyonu düşüren kişiler tansiy
onuna aldırmayan kişilere göre daha uzun 
yaşıyorlar.

Hemen ilaca sarılmak yok..
1. Zayıflayın:
2. Spor yapın:
3. Stresten uzak durun
4. Günde 7-8 saat uyuyun
5. Aşağıda temel özelliklerini verdiğim 

diyeti yapın:
Yasaklarınız:
1. Yiyeceklerinizdeki tuz miktarını 

azaltın.
2. Alkol, kola ve diğer gazli içecekler, 

soda, hazır kutu meyve suları yasak.
3. Şeker, tatlılar, beyaz un, patates, pi 

rinç pilavı gibi kötü karbonhidratlardan 
uzak durun.

Kırmızı et, tavuk ve hindi potasyum 
açısından zengindir

Sebze ve meyve tüketiminizi artırın.
Havuç, brokoli, karnabalar, kereviz 

yemeklerini tercih edin.
Kavun, muz, avakado, elma, armut gibi 

meyvelerde potasyum açısından zengindir.
Ayrıca portakal, mandalina ve greyfut 

gibi narenciye ürünlerini bol tüketin.
Her gün 1 bardak az yağlı süt, 1 kâse 

yağsız yoğurt yiyin.
Esmer ekmeği tercih edin.
Kabuklu pirinç, bakla, barbunya, fasulye 

potasyum açısından zengindir.
Tuzsuz yer fıstığı hem potasyum hem 

kalsiyum açısından zengindir.
Sarımsak faydalıdır Üç ay süreyle spor 

ve diyet yaptınız, normal kilonuza indiniz.
Hâlâ tansiyonunuz yüksekse size uygun 

ilacı tespit etmek içindoktorunuza başvu
run. Unutmayın; yüksek tansiyonun size 
vereceği zarar, ilaçların yan etkilerinden 
çok daha fazladır.

solladığı otobüsle 
kafa kafaya çarpıştık
tan sonra durabildi.
Şiddetli çarpışma 
sonucu araçtan

fırlayan 59 UA 479 
plakalı kamyonun 
muavini Musa Araş 
(30) hayatını feci 
şekilde kaybetti.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şahin; “Bursa’yı 
marka haline getirme 
yolunda koşuyoruz”

------------------H-------------------------------------------- —

Halk Üniversitesinde
eğitim sürüyor

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
altına imza attıkları 
her işi kentin 
gelişimi için yaptık
larını belirterek, 
“Bursa’yı marka kent 
haline getirme yolun
da yürümüyoruz, 
koşuyoruz" dedi 
Başkan Şahin, 
Eskişehir İktisadi ve 
Ticari İlimler Aka 
demişi ve Anadolu 
Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültesi mezun
larını aynı çatı altın
da buluşturan Bursa 
BESAM Derneği’nin 
Efehan Otel’de ger 
çekleştirilen toplan
tısında yaptığı ko 
nuşmada, Bursa’yı 
hak ettiği konuma 
yükseltmek için 
özveri ile çalıştık* 
Irarım anlattı.
“Bursa, kendi 
şarkısını söylüyor” 
Bursa’da her geçen 
gün yeni ve güzel 
işlerin yapıldığına 
dikkati çeken Şahin, 
“Marka kent olma 
yolunda hızla iler 
leyen Bursa’nın 
gelişerek her gün 
daha iyiye gitmesi 
bizleri heyecan
landırıyor. Bursa 
artık kendi şarkısını 
söylüyor" dedi. 
Kentin nefes 
almasını sağlayacak 
dönüşüm projeleri 
ile sosyal belediyeci
lik hizmetlerinden 
kültür, sanat ve spor 
aktivitelerine kadar 
her alanda ciddi 
adımlar attıklarını 
anlatan Başkan 
Şahin, "Zaman za 
man acımasız eleşti 
rilerle karşılaşıyoruz. 
Ancak, yapılan işler 
tamamlandığında 
herkesten olumlu 
tepkiler alıyoruz. 
Orkestrayı yönete

cekseniz, sırtınızı 
kalabalığa dönmek 
durumundasınız. 
Biz görevimizi en 
iyi şekilde yerine 
getirme gayretinde 
yiz. Yürümüyoruz, 
koşuyoruz” dedi. 
Beşikten mezara 
belediyecilik 
Bursa’yı rahatlatan 
projelerle ilgili 
vatandaşların da 
olumlu değerlen 
dirmelerini aldıklarını 
ifade eden Başkan 
Şahin, “Vücuttaki 
kanın akması için 
nasıl damarların açık 
olması gerekiyorsa 
ulaşımın da rahat 
sağlanması için yol
ların açık olması 
şart. Bursa’da 41 
ayda 10 kavşağı 
ulaşıma dahil ederek 
Bursa’nın tıkanan 
damarlarını açtık. 
Bursaspor’u yeni 
ve konforlu Özlüce 
Tesisleri’ne 
kavuşturduk.
Benim gecem 
gündüzüm belediye
cilik. Her an, 
‘Bursa için ne 
yapabilirim?’ 
sorusunu 
düşünüyorum. 
Benim Bursam, 
her şeyin en iyisine 
layık" şeklinde 
konuştu.
Hizmet politikaların
da, ‘Beşikten mezara 

belediyecilik’ anla 
yışını benimsedik
lerini söyleyen 
Başkan Şahin, hiz 
metlerin yapılanlarla 
sınırlı olmadığını, 
yeni yatırım ve pro
jelerin devam ede
ceğini söyledi. 
Başkan Şahin, 
Emirsultan, Sıcaksu 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi, Bursaray C 
etabı, Otomatik Sula 
ma projelerinin 
2008’de start ve 
rilmesi planlanan 

t çalışmalardan 
bazıları olduğunu 
söyledi.
“Gücümüzü 
halktan alıyoruz” 
“Hayal, bir tohum
dur. Hayali gerçeğe 
çevirerek başlatılan 
çalışmaların sonuca 
kavuşturulması çok 
önemlidir” diyen 
Başkan Şahin, “Kent 
giderek iyileşiyor, 
modernleşiyor. Gece 
gündüz sürdürdüğü 
müz çalışmalar ile 
2012 yılının Bursa 
fotoğrafının kareleri
ni tamamlıyoruz. 
Bunları gurur duy
mak için anlatmıyo
rum. Biz gücümüzü 
halkımızdan 
alıyoruz. Bu 
çalışmalar, onların 
verdiği gücün 
ve güveninin 
karşılığıdır” dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Bursa 
Sanat ve Meslek 
Edindirme 
Kursları’nın 
(BUSMEK) 3. dönem 
eğitimleri devam 
ediyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
BUSMEK’in 
Nilüfer’deki kurs 
merkezini ziyaret 
etti. Başkan Şahin, 
ziyarette yaptığı 
konuşmada, 
Bursa’da her alanda 
değişimin devam 
ettiğini söyledi. 
Fiziki yatırımlarda 
yapılan atakların yanı 
sıra sosyal belediye
ciliğin de dikkatler
den kaçmadığına 
işaret eden 
Başkan Şahin, 
bu yıl üçüncü dönem 
eğitimlerine başlayan 
Bursa’nın üniversite
si BUSMEK’in 
iki yılda toplam 
1b' 6ın mezun 
verdiğini kaydetti. 
15 BİN YENİ 
KURSİYER 
Bu yıl BUSMEK 
eğitimlerinden, 
15 bin kursiyerin 
faydalandığını ifade 
eden Başkan Şahin, 
“Hemşerilerimize 
sanatsal alanda 
beceri kazandırırken, 
mesleki ve sosyal 
gelişimlerine de 
katkı sağlıyoruz. 
Onları çağın 
gerektirdiği bilgilerle 
donatıyoruz. 
Unutulmaya yüz

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TFMA A “SUYUNU BOŞA 
” HARCAMA”

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

tutmuş geleneksel 
sanatlarımızı 
BUSMEK kurslarında 
yeniden gün ışığına 
çıkarıyoruz" dedi. 
İSTİHDAMA 
NİTELİKLİ KATKI 
SAĞLIYORUZ 
BUSMEK kurslarının 
kentin dört bir tarafı
na yayıldığını, 14 
kurs merkezinde 
38 branşta eğitim
lerin tüm hızıyla 
devam ettiğini anla
tan Başkan Şahin, 
“BUSMEK artık 
Bursa’nın halk 
üniversitesi olarak 
hizmet veriyor. 
Bu üniversiteden 
mezun olan yüzlerce 
hemşerimiz iş 

imkanı bulurken, 
birçok işyerinin 
istihdamına 
nitelikle personel 
sağlıyoruz.
Bunlar sosyal 
belediyeciliğe 
verilen önemin en 
önemli göstergeleri" 
şeklinde konuştu. 
Başkan Şahin, 
konuşmasının 
ardından, Nilüfer 
kurs merkezini 
gezerek, kursiyer
lerin çalışmalarını 
inceledi. Şahin, 
ders programları 
ve kursiyerlerin 
eğitim durumları 
ile ilgili kurs 
yetkililerinden 
bilgiler de aldı.

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

SAATTE TESLİM EDİLİR
A

İstiklal Caddesi
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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TEDAŞ’ın kış ortasında elektrik
leri keserek bakım yapması nasıl bir 
teknik tercihtir bilmiyorum.

Bunlar programlı kesintiler mi onu 
da bilmiyornum.

Bildiğim şu:
25 Kasım günü saat 08.oo ile 

17.oo arasında Gemlik ve çevresinde 
elektrikler kesileceği için vatandaşın 
önlem alması istenmiş.

Vatandaş bir pazar gününü evinde 
geçirir.

Çocuk çocuk o gün evdedir.
Havalar bu yıl erken kışladı.
Yağmurlar yağıyor..
Dışarıda ısı düşük..
Evde mutlaka soba yakmak ge 

rekir.
Gemlik ve Umurbey beldesi doğal 

gazla ısınıyor.
GEMDAŞ’ın 10 binin üzerinde abo 

nesi var.
Bu aboneler evlerinde doğalgaz 

ile ısınıyor.
Alternatif ısıtıcı ne olabilir.
Ya katalitik, ya da elektrik ocağı.
Katalitik kullanımı evlerde yaygın 

değil.
Elektrikli ısıtıcılar da elektrik olma 

yınca işe yaramaz.
0 zaman, 10 binin üzerindeki do 

ğalgaz kullanıcısı ısınmak için ne 
yapacak?
. TEDAŞ yetkilileri bunu düşün

Tam gün üşümek..

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmall.com

müyorlar mı bilmiyorum.
Düşünmüş olsalardı bu işi havalar 

soğumadan önce yapabilirlerdi.
Yaz aylarının suyu mu çıktı?
DEVLETİ KUŞATTILAR
AKP iktidara geldiğinden beri 

siyasi islamın sembolü olan türbanı - 
başörtüsünü değil devletin sorunu 
haline getirdi.

Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri 
türbanın siyasi bir simge olduğunu 
verdiği kararlarla ortaya koydu.

Ama 2002 seçimlerinde iktidara 
gelen eski Fazilet Partililerin kurduğu 
AKP, bir türlü bunu kabul etmiyor.

Türbanı din ve vicdan özgürlü 
ğünün bir simgesiymiş gibi gösterme 
çabası içinde.

Türkiye de böyle bir sorun yoktu.
Aslında bu sorun AKP’nin iktidara 

gelmesiyle birden durduruldu.
57. hükümet döneminde ve daha 

önceki hükümetler zamanında başı 
türbanlı genç kızlar ve onları des 
tekleyen imam hatipli gençler b fiti as

sa Ankara ve İstanbul da zaman 
zaman olaylar çıkarıyorlardı.

Her cuma namazı çıkışı gösteriler 
düzenlenirdi.

Nedense bu gösteriler ve karşı 
çıkmalar AKP iktidar olduktan sonra 
bıçak gibi kesildi.

Bu da türbanı belli siyasi partile 
rin nasıl kullandıklarının açık belirtisi 
değil midir?

Anamızın, ablamızın baş örtü 
sünün şekli 1990’11 yıllarda değişti.

Fazilet Partisi'nin başlattığı bu gi 
rişim giderek yaygınlaştırıldı ve gös
terilere dönüştürüldü.

Başörtüsü şekil değiştirerek üni 
versiteye sokulmak istendi. Buna da 
kılıf olarak ‘‘inanç gereği” dendi.

O günlerde başlatılan mücadele, 
siyasi İslam görüşündeki iktidara gel 
mesiyle türban devletin tepesine 
taşındı.

Laik bir ülkede ülkeyi yöneten 
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan 
ların çoğunun, Anayasa Makemesi 
Başkanı, Merkei Bankası Başkanı, 

müsteşarlar ve genel müdürlerin 
tümünün eşleri türbanlı..

Dikkat edin, başörtüsü demi 
yorum.

Son olarak da TRT’nin başına 
getirilen Genel Müdür ile takım 
tamamlandı.

Devlet hizmetleri liyakat esasına 
göre yürütülür.

AKP iktidarı ile birlikte bu tam 
tersi oldu.

Devletin önemli yetkilerinde görev 
yapanların neredeyse tamamının 
eşlerinin türban takması liyakatin 
yerini aldı.

Bu, laik bir ülkede “Dinci” bir 
tavırdır.

Geçtiğimiz günlerde Azerbeycan 
da yapılan Türk Devletleri Kurul 
tayında Azerbeycan Cumhurbaşkanı 
Alevin eşi ile Suriye Devlet Baş 
kanının Türkiye’yi ziyaret edilişinde 
müslüman ülkenin başkanlarıhın 
eşlerini gördünüz mü?

İşte onlar da müslüman bizimki 
lerde . Aradaki farkı siz bulun.

İstanbul’un göbeğinde Said-i Nur 
si’yi bilimsel bir platforma oturtmaya 
çalışıyorlar.

Devletin kurumu olan THK da 
sponsorluk yapıyor.

Ne günlere kaldık değil mi?
Atatürk’ün aydınlık yolunda AKP 

iktidarıyla ne güzel ilerliyoruz!

Öcalan’ın avukatları 
yine Imralı’ya gidemedi

İmrah'da tutuklu 
bulunan bölücübaşı 
terör örgütü 
PKK lideri Abdullah 
Öcalan'ın avukatları, 
elverişsiz hava 
şartları nedeniyle 
haftalık görüşmeleri
ni yapmak üzere 
Imralı’ya gidemedi. 
Avukatlar, Gemlik 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı 
önünde toplanan 
vatandaşların 
protestoları altında 
Gemlik’ten ayrıldı. 
Öcalan'ın avukatları 
Aşye Batumlu, 
Ömer Güneş ve

Mustafa Sabırtaş dün 
sabah saatlerinde 
Imralı’ya geçiş 
yapılan Gemlik 
İlçe Jandarma 
Komutanlığına geldi. 
Bu sırada yolun 
karşı tarafında 
yaklaşık 10 kişilik 
grup toplandı. 
Polis çevrede 
geniş güvenlik 
önlemleri aldı. 
Bir süre sonra 
avukatların elverişsiz 
hava koşulları 
nedeniyle Imralı’ya 
gidemeyeceği 
açıklandı.
Ardından avukatlar,

İstanbul'a dönmek 
üzere karayolu ile 
hareket etti. 
Bu sırada yolun 
karşısındaki grup 
olaysız bir şekilde 
dağılırken, 
Ayle Peker isimli 
kadın önümüzdeki 
hafta yine gelecek
lerini söyledi, 
öte yandan, 
teröristbaşının 
avukatları ile kardeşi 
Mehmet öcalan, 
geçtiğimiz hafta da 
elverişsiz hava 
koşulları nedeniyle 
Imralı’ya gide
memişti.

ÖZGÜR
KURU TEMİZLEME

sın

Merkez: Yeni Pazar Cad. Şaypa’nın 60 mt ilerisi 
TEL: 0.224 513 40 95 - GSM. 0.555 350 52 41 - GEMLİK 
g Şube: Minibüs Garajı Arkası İmren Izgara Karşısı m 

Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK

Gemlik'te 
ilk ve tek son sistem 

makinaiarla 
kuru temizleme, 

mır ve

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Gül; ‘PKK bilmeli silahsa silah’ 
| 1

Cumhurbaşkanı T 1 i ■ *1 masına yönelik davaCumhurbaşkanı

PKK paniğe kapıldı
Abdullah Gül, 
"Terörle mücadelede 
soğukkanlı, gerçekçi 
ve kapsamlı bir yolla 
netice alınacağını" 
belirterek, "Bu arada 
silahla da mücadele 
etme kararlılığını 
göstermek lazım. 
Terör örgütü bilmeli 
ki, silahsa silah" diye 
konuştu.
Gül, Tiflis'te kendisini 
izleyen Türk basın 
mensuplarıyla sohbet 
toplantısında, "Irak'ın 
kuzeyindeki Kültlerin 
meselelerine sahip 
çıkanın geçmişte hep 
Türkiye olduğunu" 
belirterek, "Bugünkü 
durum bizi rahatsız 
ediyor. İşi zehirleyen 
terör örgütüdür. 
Onlara, yani PKK'ya 
karşı çıkma cesareti
ni göstermemenin 
maliyetinin farkın
dalar" diye konuştu. 
Gül, "Biz tarih boyun
ca birlikte olduk, 
aramıza başkalarının 
girmesine gerek yok" 
ifadesini kullandı. 
"Terörle mücadelenin 
sadece silahla olmay
acağını, doldur-bo 
şalt yöntemleri kul
lanmamak gerektiği
ni" bildiren Cumhur 
başkanı Gül, "Muhak 
kak hamasetten uzak

olmalı. Türkiye Cum 
huriyeti vatandaşı 
olan herkesin aidi 
yetini sorgulamamak 
Bizim Türkiye Cum 
huriyeti vatandaşıyım 
diyen kimsenin 
etnik yapısı hakkında 
aklımıza soru 
gelmiyor" dedi.
"Her yerde, her etnik 
yapı içinde terör 
çıkabileceğini" ifade 
eden Gül, "Irak'takiler 
de 'Bunların (PKK'lı 
teröristlerin) etnik 
yapısı Kürt' dediği 
zaman büyük yanlışa 
düşer. Herkesin, dini 
ve etnik yapıya bak
maksızın tavır alması 
gerekir" ifadesini kul
landı. Gül, Irak'ın . 
kuzeyine muhtemel 
bir harekat konusun
daki soruya, "Harekat 
yapılır veya yapııfnaz. 
Bu konu, uzmanlara, 
siyasi ve askeri 
uzmanlara bırakıl

malı. İstihbarat 
örgütleri, onların 
rapor verdikleri 
kurumlar, Cumhur 
başkam ve Başbakan 
da bu uzmanlar için 
de" karşılığını verdi. 
"İşlerin baskıyla 
yapılması halinde 
sonuç vermeyeceği
ni" ifade eden Gül, 
geçenlerde Kara 
Kuvvetleri Komuta 
nımız da 'Karar veri
cileri rahat bırakın' 
dedi ve çok doğru bir 
şey söyledi" diye 
konuştu."Terörün 
geçici olarak suskun
luk içine girmesinin 
başarı olmadığım" 
belirten Gül, "Türki 
ye'de teröre başvur
mak için hiçbir ge 
rekçe yoktur. Bu 
nedenle biz bu tür 

yöntemlere başvu
ranlara terörist di 
yoruz" dedi.
Gül, DTP’nin kapatıl- *

masına yönelik dava
açılması konusunda
ki bir soruyu şöyle 
yanıtladı: "Cumhur 
başkanı olarak ben 
günlük siyasete gir 
mek istemem. Genel 
olarak yüksek perde
den şunları söyleye
bilirim: Demokrasi, 
tek başına terörü 
mağlup etmez, izole 
eder. O zaman da 
terörü, teröristi yen 
me gücü ortaya çıkar. 
Terörist eylem yap
mak ister, ortam 
hazırlamak ister.
Yüksek perdeden 
benim söyleyebile
ceklerim budur." 
"Terörle mücadelede 
halka hizmet götü 
rülmesinin de önemli 
yollardan biri oldu 
ğunu" belirten Gül, 
"Ben, Hakkari'de, 
Yüksekova’da, Siirt'te 
arabadan inerek 
sokaklarda dolaştım, 
insanlar, kadınlar, 
kızlar, öylesine el sal
lıyordu ki, sanki kol
ları kopacaktı. Bu, 
bana, şahsıma gös
terilen sevgi değil, 
millete, devlete 
bağlılığın simgesiydi. 
Hizmet çok önemli 

Ben ilk kez o bölge 
lerde paletli ambu
lans gördüm" 
ifadesini kullandı.

Türkiye'nin baskıları 
ve sınır ötesi operas 
yon konusundaki 
kararlılığı karşısında 
PKK paniğe kapıldı. 
Kanlı örgütünün.ele- 
başlarından Cemil 
Bayık “Türkiye ve 
ABD, PKK'nın tas
fiyesi için anlaştı. K. 
İraktaki Kürt yöneti
mi de PKK'yı silah 
bırakmaya ve teslim 
olmaya zorluyor” 
dedi.
Türkiye’nin PKK 
terörünü sona er 
dirme konusundaki 
ısrarlı çabaları so 
nuçlarını göstermeye 
başladı. Başbakan 
Erdoğan'ın ABD'deki 
temasları ve Irak 
hükümeti ile Kuzey 
Iraktaki Kürt yöneti
mi üzerinde kurulan 
baskılar sonucu hare 
ket alanı iyice dara 
lan PKK'da büyük bir 
panik yaşanıyor. 
Yaşanan paniğin en 
büyük delili ise kanlı 
terör örgütünün 
sözde yürütme 
konseyi başkan 
yardımcısı Cemil 
Bayık'ın Almanya'da 
yayın yapan Özgür 
Gündem gazetesine

I yaptığı açıklamaları. 
Bayık'ın, Mesut 
Barzani liderliğindeki 
Irak Kürdistan

Demokrat Partisi 
(KDP) ile Celal Tala 
bani liderliğindeki 
Irak Kürdistan Yurt 
severler Partisi'ni 
(KYP) suçladığı açık
lamalarından satır 
başları şöyle: 
TÜRKİYE
AMACINA ULAŞTI 
PKK'yı tasfiye etme 
ye çalışan Türkiye 
amacına ulaştı. En 
son ABD Başkanı, 
PKK’nın ’ABD'nin de, 
Irak'ın da düşmanı' 
olduğunu söyledi. 
İki devletin genelkur
mayları arasında 
istihbarat için bir 
mekanizmanın oluş
turulacağını açıkladı. 
Iraktaki en üst ABD 
komutanının bu 
mekanizmada yer 
alacağını belirtti. 
TÜRKIYE-ABD 
ANLAŞTI 
Türkiye, Irak ve 
Kuzey Irakta 
istikrarsızlık yarat
mayacak, KDP ve 
KYP'yi hedeflemeye- 
cektir. Sadece 
PKK'ya yönelecektir. 
Bunun karşılığında 
da ABD, Irak, KYP ve 
KDP'yi de kullanarak 
Türkiye'ye PKK'nın 
tasfiyesinde destek 
sunacaktır. Bu konu
da anlaştıkları çok 
net olarak görülüyor

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK

in

uc.

DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
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Eiiiyükşehir Atık Yağ Seferberliği başlattıa

t

ık> Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, atık 
bitkisel yağların 
bertarafı ile ilgili 
yönetmeliğin 
sağlıklı bir şekilde 
uygulanması için 
seferberlik başlattı. 
BUSKİ konferans 
salonunda 
düzenlenen 
toplantıda, 
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Daire 
Başkanlığı yetkilileri, 
Bursa'nın yanı 
sıra Çanakkale ve 
Balıkesir'deki, 
belediye, orman ve 
çevre müdürlüğü 
temsilcilerine 
yönetmelik hakkında 
bilgiler verdi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
öncülüğünde, 
Türkiye Belediyeler 
Birliği, İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü 
ile Biyodizel Üretici
leri Birliği tarafından 
(ALBİYOBİR) ortak

laşa gerçekleştirilen 
toplantıda, atık 
bitkisel yağların 
çevreye olumsuz 
etkilerinin ortadan 
kaldırılması ile 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından 
yayınlanan yönet
melik hükümlerinin 
etkin bir şekilde 
uygulanmasının 
sağlanması ele alındı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Muammer Subaşı, 

toplantıda yaptığı 
konuşmada, atık 
yağların çevreye 
zarar vermeden 
bertarafının sağlan
ması için lisanslı 
işletmelere 
başvurulması 
gerektiğini söyledi. 
Kent bazında başla 
tılan proje hakkında 
bilgiler veren Subaşı, 
projenin gerçek
leşmesi için Çevre 
ve Orman'Bakanlığı 
tarafından yayınlanan 
atık yağların bertarafı 

ile ilgili yönetmeliğin 
sağlıklı bir şekilde 
uygulanması 
gerektiğini vurguladı. 
Subaşı, yönetmelik 
hükümleri 
gereğince evlerde, 
lokantalar, oteller
ve turistik tesislerde 
kullanılan bitkisel 
yağların kullanıldık
tan sonra 
bertaraf edilmesi i 
çin lisanslı kişi ve 
firmalardan destek 
alınmasının şart 
olduğunu söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Mühendisi Hatice 
Ünlü ise Bursa'da 
atık bitkisel 
yağların yönetimi 
ve denetimi 
konusundaki 
deneyimlerini 
katılımcılarla 
paylaştı. Atık 
bitkisel yağların 
zararını önleme 
konusunda yapılan 
çalışmaları anlatan 
Ünlü, "Bitkisel 

atık yağların ayrı 
toplanmaması ve 
lisansı olmayan 
işletmelere 
verilmesi önemli 
problemlere 
sebep olabilir. 
Örneğin lisanssız 
işletme atık yağları 
yakıt olarak kulla
narak hava kirliliğine 
neden olabilir. 
Uygun şartlarda 
biriktirilmeyen atık 
bitkisel yağlar ise 
kullanılmak üzere 
bekletilen yemeklik 
yağlarla karıştırıla- 
bilir. Bunun sonucun
da sağlığı tehdit 
eden unsurlar 
ortaya çıkar. Bu 
nedenle atık yağlar 
anında lisanslı 
firmalara teslim 
edilmelidir" 
diye konuştu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından pilot 
bölge olarak belir
lenerek yapılan 
çalışmalar 

hakkında da 
bilgiler veren 
Ünlü, yönetmelik 
gereği belediyelerce 
alınacak tedbirleri de 
dinleyicilere aktardı. 
Toplantıda hazır 
bulunan Uludağ 
Üniversitesi 
öğretim görevlileri 
Prof. Dr. Cevdet 
Demir de, 'Yağların 
kullanım esnasındaki 
değişimleri, 
zararları ve kontrol 
yöntemleri', 
Dr. Yahya Ulusoy 
'Dünyada atık 
bitkisel yağ 
toplama 
organizasyonları 
ve değerlendirilmesi' 
konularında 
bilgiler verdi. 
Biyodizel Üreticileri 
Birliği (ALBİYOBİR) 
Başkanı Tamer 
Afacan ise 
katılımcıları
'Ulusal sorymluluk 
projesi ve pilot 
uygulamaları' 
konusunda aydınlattı. |
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http://www.suren.com.tr
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Hesaba itiraz edince dayak yediler
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
eğlenmek için gittik
leri gece kulübünde 
hesaba itiraz ettikleri 
gerekçesiyle darp 
edilerek paralarının 
gasp ediidiğini öne 
süren 2 kardeş 
polise başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, 
Volkan B. (30) ve 
kardeşi Gültekin 
B. (27), eğlenmek 
için Santral Garaj 
Mahallesi'ndeki bir 
gece kulübüne gitti. 
Bir süre burada 
alkol alarak eğlenen 
iki kardeş, kalk
madan önce garson
lardan hesabı istedi.

Yedikleri yemekten zehirlendiler
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde yedikleri 
yemekten zehirlenen 
3 kişi hastanelik 
oldu. Polis, zehirle 
nenlerin yemek 
yediği işyeri sahi
binin ifadesine 
başvurdu.

Hesabın 660 YTL 
olduğunu öğrenen 
kardeşler, hesaba 
itiraz etti. Bunun 
üzerine iddiaya 
göre kardeşler, 
gazino müdürü N.T, 
garsonlar N.T. ve 
B.İ. ile açık kimliği 
tespit edilemeyen 
bir kişi tarafından bir 
odaya götürüldü. 
Gazino görevlileri 
tarafından odada 
dövülerek 200 YTL 
para ve 3 adet 
cep telefonlarının 
gasp edildiğini 
öne süren Volkan 
ve Gültekin B. 
polise müracaat etti. 
"Bite, 'Sizi

Edinilen bilgiye göre, 
Kurtuluş Mahallesi 
Atatürk Caddesi'nde 
bir işyerinde yemek 
yiyen V.P., E.U. ve 
MK. isimli üç kişi 
bir süre sonra 
rahatsızlanarak has
taneye müracaat etti. 

öldürürüz. Cesedinizi 
de kimse bulamaz' 
diye tehditlerde 
bulunarak zorla 
cebimizdeki 200 YTL 
ve 3 cep telefonu
muzu aldılar. Kredi 
kartlarımızdan para 
çekmeye çalıştılar. 
Ancak bilerek yanlış 
şifre verdiğimiz için 
para çekemediler" 
diyen kardeşler, 
gazino görevlile 
rinden şikayetçi 
olduklarını söyledi. 
Polis olaya karışan 3 
kişiyi gözaltına 
alırken olayın ardın
dan kaçan bir kişinin 
aranmasına devam 
ediliyor

Yapılan kontrollerde 
3 kişiye 'Gıda 
zehirlenmesi' 
teşhisi konuldu. 
Üç kişinin sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenilirken 

i olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

Bebeği ile yolun karşısına 
geçen anneye kamyonet çarptı
Bursa'da, bebek 
arabasındaki 2,5 
yaşındaki bebeğiyle 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
anneye kamyonet 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle anne ağır 
yaralanırken, bebek 
arabasından yola 
fırlayan minik 
bebeğin ise kolu 
ve bacağı kırıldı. 
Kaza, dün öğle 
saatlerinde merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hürriyet Caddesi 
üzerindeki otobüs 
durakları önünde 
meydana geldi. 
Soğuk algınlığı ve 
ateşi olan oğlu Okan 
F.(2,5)'yi bebek 
arabası ile Soğuk

Çılgın aşık dehşet saçtı
Tekirdağ'ın Çerkez 
köy İlçesi'nde 
çılgın aşık 
dehşeti yaşandı. 
Askere gitme 
hazırlığı yapan Vefa 
Karabulut, kendisin
den ayrılmak isteyen 

kuyu Sağlık Ocağı'na 
götüren anne Türkan 
F., yolun karşısındaki 
otobüs duraklarına 
geçmek istedi. Bu 
sırada Bağlarbaşı 
istikametine giden 
Ali Uğur A. (25) 
yönetimindeki 34 UG 
5243 plakalı kamyo
net, anne ve bebek 
arabasına çaptı. 
Çarpma sonucu 
anne ağır yaralanır 
ken, bebek arabasın
dan yola fırlayan ve 
sürüklenen bebeğin 
ise kafası, kolu ve 
bacağı kırıldı. Bebek, 
yoldan geçen bir 
vatandaş tarafından 
Çekirge Devlet Has 
tanesi'ne, ağır yaralı 
anne de 112 acil 

lise öğrencisi kız 
arkadaşını okul 
çıkışı herkesin 
gözü önünde 
tabancayla başından 
vurduktan sonra, 
silahı kendi 
başına dayayıp 

servis ekipleri tara 
fından hastaneye 
yetiştirildi. Hastane 
de kırık kolu, bacağı 
ve kafası banda
jlanan bebeğin 
tomografisi çekildi. 
Tedavi altına alınan 
anne Türkan F.'nin 
ise ha yati 
tehlikesinin de vam 
ettiği bildirildi.
Kamyonet sürücüsü 
Ali Uğur A. ise 
sorgulanmak üzere 
karakola götürüldü. 
Kazayı gören vatan
daşlar, bebeğin 
ve annenin kanlar 
içinde yerde 
yattığını ve bebeği 
hemen hastaneye 
kaldırdıklarını 
anlattı.

tetiği çekti. 
Karabulut hastaneye 
kaldırılırken 
yolda can verdi, 
ameliyata alınan 
liseli Ayçan Ö. ise 
hayati tehlikeyi 
atlatamadı.

ı m.

EYLÜL AYI FATURASI

uıırtLytııı

A DİKKAT 8!
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

* BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TANS

S Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
AĞUSTOS AYI FATURASI

£

PER. S4Î BEO 
Sayaç N». 
Martö/Tip 
Çanan 
Son Endekt 
Ük Endeks 
{•♦/-) Ek Tükettin 
Trafo Kayta 
Tünelim 
Birim Fiyat 
Tükellm Toton

AKIİF alDÜlOİF I
50091360 50091360

trs uys

22517.00ü
15657.000

15403.000
14650.000

6860.000 
0.12423

0.000
0.05983

KAPASİTİF 
*.90

6174.00C
0.05982

■—369.3*

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 ENDÜKTIF 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.

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 812 18 29 -0226 812 23 66 

www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

1 
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Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİLSATILIKveKİRALIKLAfflNEİÇİNBİZİAAAYINIZ
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

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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

SEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax; 514 10 21

i

Sis

ı K

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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ACİL ELEMAN ARANIYOR
ÂlİMİNyıiM qiydİRME 

cephe isİNde çaIişacaL 
USTA < KALFA ve 

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
eIeMAN ARANiyOR. 

Not: Şantİje İsTANbuPdAdiR. 
GSM: 0.506 320 31 18

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ 2 YIL SİGORTA 

DENEYİMİ OLAN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GÜNEŞ SİGORTA 

ÇIPA LTD. ŞTİ. 
TEL: 514 28 28

Q_ Gemlik Gümrük Saymanlık 
Mutemetliğinden alınan 15.11.2007 tarih 
ve 0483681 nolu gümrük vezne alındısı 

zayi olmuştur. Hükümsüzdür.
Sharda Tekstil Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’ne 
kayıtlı 024066 ve 040524 nolu 
makbuzlarımız kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
LOW PROFİLE A.Ş.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GŞMjjOSŞe)^ 0712

HTO ABONE OLDUNUZ MU?
■"■in'1’1!   ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KURBANLIK ve ADRKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛCREIJİZ KESİM HİZMEIİMİZVARDIIÎ
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
KİRALIK DAİRE 

_____________ _L—_________________________________

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE

Tel : 513 96 83 GEMLİK

OZELAYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz bünyesinde 
çalışacak 

PDR Öğretmeni aranıyor 
Müracaat Tel: 513 50 84
ftEMRN ARANIYOR

Şirketimiz bünyesinde çalışacak 
Mermer konusunda deneyimli, 
Mühendis veya Teknik eleman 

İŞLETME MÜDÜRÜ aranıyor.
Başvuruların Şahsen yapılması 

’ rica olunur.
HELMERSAN A.Ş.

Umurbey Sanayi Bölgesi - GEMLİK
Tel: 0.224 513 45 17 
Fax:0 224 513 22 83



22 Kasını 2007 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 10

Yabancılara gayrimenkul 
satışı yakın takibe alındı

LEMAN ARANIYOR

Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, 
yabancılara gayri
menkul satışı ile ilgili 
verileri güncellerken, 
bilgisayar ortamına 
aktarılan satışlar, 
artık anlık takip 
edilebilecek.
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün, 
yabancılara gayri
menkul satışına 
ilişkin istatistiklerde 
görülen tutarsızlıkları 
ve aksayan tarafları 
giderebilmek 
amacıyla başlattığı 
güncelleme çalışması 
tamamlandı.
Bu çerçevede, 
yurt genelindeki 
1004 tapu sicil 
müdürlüğündeki 
kayıtlar tarandı ve 
elde edilen veriler,

İnternette suça yasak başlıyor
Sanal ortamdaki 
çocuk istismarı, 
müstehcenlik, 
Atatürk aleyhine 
işlenen suçlar gibi 
8 temel suçla ilgili 
internet sitelerine 
erişimin engellenme
sine 23 Kasım'da 
başlanıyor.
İnternet suçlarının 
önlenmesinde yeni 
dönem 23 Kasım 
Cuma günü 
başlıyor.
Sanal ortamdaki 
çocuk istismarı, 
müstehcenlik, 

1 kumar gibi 8 temel 
suçla ilgili internet 
sitelerine erişim, 
Telekomünikasyon 
İletişim 
Başkanlığınca 
engellenecek.
Telekomünikasyon 
İletişim Başkanı 
Fethi Şimşek, 
"5651 sayılı İnternet 
Ortamında 
Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun"un 
23 Mayıs 2007 
tarihinde yürürlüğe 
girdiğini ve 
öngörülen denetim 
yapısının kuruluşu 
için 6 aylık bir süre 
öngörüldüt nü 
belirtti.
Sürenin 23 Kasım 
2007 Cuma günü 
dolacağını 
kaydeden Şimşek, 
bu tarihten itibaren 
uygulamanın 
başlayacağını belirtti. 

hazırlanan bilgisayar 
programına aktarıldı. 
Bu sayede, 
yurt genelinde 
yabancılara yapılan 
tüm satışlar merkez
den anlık izlenebile
cek. Genel Müdürlük 
ayrıca kurumun 
internet sitesinde, 
yabancı gerçek 
kişilere ait gayri- 
menkullerin 
sayısını ve illere 
göre dağılımını 
yayımlayacak. 
Grafikler halinde 
sunulacak veriler 
de süreç içinde 
sürekli güncel
lenecek.
-3 ülke öne çıkıyor- 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 
verilerine göre, 
12 Kasım 2007 tarihi

Şimşek, internet 
ortamında Atatürk 
aleyhine işlenen 
sumlar, intihara yön
lendirme,çocukların 
cinsel istismarı, 
uyuşturucu veya 
uyarıcı madde kul
lanılmasını kolay
laştırma, sağlık için 
tehlikeli madde 
temini, müstehcenlik, 
fuhuş, kumar 
oynanması 
için yer ve imkan 
sağlamayı içeren ve 
"katalog suçlar" 
olarak nitelendirilen 
8 suçla ilgili erişimin 
engellenmesine yöne
lik mahkeme karar
larının gereğinin 
yapılması için artık 
Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığına 
gönderileceğini 
söyledi.
Şimşek, 5651 sayılı 
yasanın 8. mad
desinin, özellikle 
müstehcenlik ve 
çocuk istismarı 
suçları* ı oluşturan 

itibariyle yurt 
genelinde 68 bin 
419 yabancı gerçek 
kişinin, toplam 
36 milyon 15 bin 
446 metre kare 
taşınmazı bulunuyor. 
Yabancıların en 
fazla rağbet ettiği 
illerin başında 
17 bin 688 taşınmaz 
ile Antalya yer 
alıyor. Bu ili 
sırasıyla, Muğla 
(8.298), İstanbul 
(7.605), Aydın 
(5.010) ve Bursa 
(4.899) izliyor.
Türkiye'de 73 ülke 
vatandaşının gayri- 
menkulü bulunuyor. 
Bu kişilerin elindeki 
toplam gayrimenkul 
sayısı 57 bin 
541'ye ulaşıyor. 
Türkiye'de en 

yayınlara ilişkin 
erişimin engellen
mesi kararının 
doğrudan Başkanlık 
tarafından ver
ilebilmesine imkan 
tanıdığını da belirtti. 
ERİŞİMİN 
ENGELLENMESİ 
Hakim kararını aldık
tan sonra kolluk güç
leri tarafından elek
tronik ortamda kendi
lerine intikal ettir
ildiğinde, erişim 
sağlayıcılarla irtibatı 
sağlayarak en kısa 
sürede erişimin 
engellenebileceğini 
kaydeden Şimşek, 
çocuk istismarı ve 
müstehcenlik 
konusunda, ulus
lararası kabul gören 
filtre programlarıyla 
otomatik engelleme 
yapılacağını bildirdi. 
Şimşek, diğer suçlar
la ilgili hakim karar
larının da erişim 
sağlayıcısına gönder
ilerek en kısa sürede 
erişimin engellen

fazla gayrimenkulü 
bulunan yabancıların 
başında 15 bin 
290 ile Almanlar, 
12 bin 948 ile 
Ingilizler, 10 bin 
94 ile de 
Yunanlılar 
(8 bin 471 adedi 
Türk asıllı kişilere 
ait) geliyor. Bu 
3 ülkenin vatan
daşlarının edindiği 
gayrimenkul sayısı, 
toplamın yüzde 
65,6'sını oluşturuyor. 
Çek Cumhuriyeti, 
Çin, Filipinler, 
Libya, Leichtenstein, 
Nijer, Peru, 
Slovakya, Slovenya, 
Tacikistan ve 
Venezuela uyruklu
ların ise Türkiye'de 
yalnız birer 
mülkü bulunuyor .

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

mesinin istenilebile- 
ceğini belirtti.
Şimşek, şöyle devam 
etti: "Bu çerçevede, 
Başkanlığımıza gön
derilen kararlar, 
gereği derhal yapıl
mak üzere elektronik 
ortamda erişim 
sağlayıcılara bildirile
cektir. Katalog 
suçların takibinde, 
internet ortamında 
yapılan yayınlar 
izlenebilecek ancak 
tüm internet içeriği 
takip edilmeyecektir. 
Kısacası, haberleşme I 
ile kişisel veya 
kurumsal bilgisayar 
sistemleri 
dışında kalan ve 
kamuya açık 
olan yayınlar 
takip edilecektir" 
İHBAR ETMEK 
SERBEST
Şimşek, söz konusu 
suçlarla ilgili 
vatandaşların 
ihbarda bulunma 
haklarının da 
olduğuna işaret 
ederek, bunun için 
kurulacak ihbar 
merkezinin fiziksel 
kurulumunun tamam
lanma aşamasına 
geldiğini bildirdi. 
Şimşek, 
"Vatandaşlardan, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarından,«

Başkanlığımıza, 
telefonla ve web 
sayfası üzerinden 
doldurulacak form ile 
ya da elektronik 
posta yoluyla gelen 
ihbarlar kabul 
edilebilecek" dedi.

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

ı ‘Gemlik Körfez’ internette 
| www.gemlikkorfezgazetesi.com

MŞiDiMH
KALİTELİ KAŞELER 

A UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ağız kuruluğuna dikkat Uzmanlardan 
“hipotermi” uyarısı

-Diş hekimliğinde 
'Xerostomia' adı 
verilen ağız kuruluğu, 
tedavi edilmediği 
taktirde ciddi sorun
lara yol açabiliyor. 
Günlük yaşamda 
önemsenmeyen 
sorun diş çürükleri, 
dişeti iltihaplanmaları 
ve beslenme 
bozukluklarına yol 
açabiliyor.
Diş Hekimi Altuğ 
Serçe, sorunun 
kaynağını ve çözüm 
önerilerini anlattı: 
"Tükürük bezlerinin 
yetersiz çalışması 
ağız kuruluğuna 
(xerostomia) yol 
açmaktadır. Tükürük 
miktarındaki yetersiz
lik dolayısıyla diş 
yüzeyinde aşırı mik
tarda gıda ve bakteri 
plağı birikmesi 
meydana gelir. 
Bu da diş çürükleri, 
dişeti iltihaplanmaları 
ve beslenme bozuk
luklarına neden olur. 
Ayrıca ağız kuruluğu, 
çiğneme ve yutma 
güçlüğüne neden 
olduğu için beslenme 
bozuklukları da 
oluşur."
Yan etki olarak 
ortaya çıkıyor 
Ağız kuruluğu, tan
siyon, alerji, antide-

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

presan, ağrı kesici 
gibi ilaçların kul
lanımı ile radyoterapi 
ve kemoterapinin yan 
etkisi olarak ortaya 
çıkabiliyor.
Kişide devam eden 
boğaz ağrısı, dilde 
yanma, sık susama, 
ağız kokusu, konuş
ma güçlüğü, protez 
kullanmada güçlük, 
tat bozukluğu, dudak 
ve dudak kenarların
da çatlama gibi belir
tilerle ortaya çıkıyor. 
Tükürük miktarındaki 
yetersizlik, tükürük 
yapısında bulunan 
kaisıyum ve Toslat 
gibi bazı minerallerin 
de azalmasına yol 
açarken, bu mineral
lerin azlığı diş çürük

lerinde artışa neden 
oluyor. Ağız kuruluğu 
bu^denle hafife 
alınmamalı ve mutla
ka bir diş hekimine 
başvurulmalıdır." 
Ağız kuruluğunun 
nedenleri:
Biyolojik yaşlılık: 
Etkili bir faktör, tek 
başına etkili değil. 
Sistemik 
hastalıklar: 
Romatizmal 
hastalıklar 
Bağışklık sistemi 
hasarı (AIDS), 
Hormonal bozukluk
lar (Şeker hatahğı), 
Nörolojik bozukluklar 
(Parkinson)
Çiğneme kabiliyetinin 
azalması 
Tükürük bezlerinin 

cerrahi olarak çıkarıl
ması
Radyoterapi 
(Radyasyon tükürük 
bezlerinde kalıcı 
hasar yapar) 
İlaçlar (400'ün 
üstünde ilaç türü ağız 
kuruluğu yapar: 
deconjestanlar, 
diüretikler, tansiyon 
ilaçları, antidepresan- 
lar, antihistaminikler) 
Kafein ve alkol 
tüketimi 
Ağız kuruluğu 
nasıl kontrol altına 
alınır?
Sık sık yudum yudum 
su içilmeli. Gece 
yatarken yj^’nda 
sıvı içecek, su 
bulundurulmalı 
Şekersiz sakız 
çiğnenmeli 
Sigara, alkol, şekerli 
yiyeceklerden uzak 
durulmalı 
Yaşanılan mekanın 
nemi ayarlanmalı 
Gerekirse eczaneler
den temin edilebilen 
yapay tükürük 
tabletleri kullanılmalı 
Bakteri plağı 
kontrol altına 
alınmalı
Floridli diş 
macunu, jel, 
gargara kullanılmalı 
C vitamini 
kullanılmalı. ’’

Tıp dilinde ’Hipoter 
mi* olarak adlan 
dırılan, 'Vücut sıcak
lığının anormal dere
cede düşmesi' duru
munda, beyinde yer- 
alan düşünme ve 
hareket etme fonksi 
yonlarında bozukluk
lar meydana 
gelebildiği belirtildi. 
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Karadeniz 
Teknik Üniversitesi 
(KTÜ) Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Gamze Çan, soğuk 
havada vücudun 
ürettiğinden daha 
fazla ısı kaybettiğini 
ve bu nedenle ■'"El
likle soğuk havalarda 
vücut sıcaklığına dik 
kat edilmesi gerek
tiğini söyledi. Vücut 
sıcaklığı anormal de 
recede düşen kişinin 
bu durumu zamanın
da farkedemezse 
tehlikeli bir durumla 
karşı karşıya kala
bileceğini belirten 
Prof. Dr. Gamze Çan 
"Uzun süre soğukta 
kalmak vücut için 
tehlikelidir. Ayrıca 
'hipotermi' sadece 
çok soğuk ortamlar
da ortaya çıkmamak
tadır. Yağmur, terle 
me ya da suya düşe 
rek ıslanma gibi du 
rumlarda da görülebi 
lir. Hastalık en çok, 
yeterli derecede ısı
namayan yaşlılarda, 

soğuk ortamlarda 
uyumak zorunda 
kalan bebeklerde 
görülür. Hipotermi 
hastalığının belirtileri 
ise; titreme, aşırı 
yorgunluk, dalgınlık, 
ellerin tutmaması, 
hafıza kaybı, peltek 
konuşma, uyku hali, 
parlak kırmızı, soğuk 
cilt ve az hareket 
olarak ortaya çıkar. 
Bu belirtilerin gö 
rüldüğü kişiler derhal 
doktora götürülmeli 
veya hemen ısıtılma 
İldir" dedi.
Prof. Dr. Gamze Çan, 
’Hiportermi' geçiren 
kişilere ilk müdahale 
hin en kısa sürede 
yapılması gerekti 
ğinin altını çizerek ilk 
müdahalede yapıl
ması gerekenleri 
şöyle sıraladı: 
"Hiportermi geçiren 
kişiyi ılık bir oda ya 
da barınak içine alın. 
Islanmış bütün giysi
lerini çıkarın. Önce 
vücudun baş, ense, 
göğüs ve karın gibi 
orta kısımlarını ısıtın, 
varsa elektrikli bat
taniye kullanın. 
Yoksa birkaç kat 
battaniye, kumaş, 
havlu ya da çarşafın 
altında kişiyi kendi 
vücu dunuzla ısıtın. 
Kişi nin bilinci 
yerindeyse sıcak 
içecekler içirin. 
Alkollü içki 
vermeyin.”

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 5j3 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI

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 L.ikitgaz 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 Yalnyz 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
22 Kasım 2007 Perşembe 

ELİF ECZANESİ
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2911 

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^ünleri yayınlanmaz)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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£?ÖRKEaa
kebap ve YEMEK SALONU

merve
KEBAP ve YEMEK SALONU

Adana Kebap + Ayran + Salata 6.00 YIL 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 10.00 YIL 
10 Adet Lahmacun +1 Litre Cola 12.50 YIL 
Kıymalı Pide + Ayran + Salata 3.50 YIL 
Adana Dürüm 3.00 YU
Döner + Dürüm + Ayran 3.50 YIL
Çorba + Yemek + Pilav + Ayran + Salata 5.00 YIL

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:
İŞKEMBE - PAÇA - MERCİMEK - EZOGEÜN

İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK 
Tel: 0.224 512 2Û 02

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL.
Çorba 1.50 YTL
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı) 5.00 YTL.
İskender + Tatlı 6.00 YTL;
Urfa Kebabı + Salata + Künefe 7.00 YTL.
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran 5.00 YTL.
Pideli Köfte + Sütlaç 6.00 YTL

TABLDOT VERİLİR.

■pı 
«II

İLEM YEMEK SAN. JİC. LTD. ;

Artık sıra beklemek tarih oldu.
Turkcell. Vodafone, Avea 

Elektrik, Su, Telekom
K.K. Borçları, Baâkur, SSK

Trafik cezası v.s.
FATURALARINIZI SMILE SHOP’TAN 

SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL- Türk Telekom BAŞVURU N0M
- D-SMART SATIŞ NOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI
•-TURKCELL-VOOAFONE-AVEA-KONTÛRSATIŞI i
-- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜNIER

PRATİK KPFDİ ®AN^A ^AN^A dolAŞMAdAN UyqUN l<REdİ SEÇENEklERİ । I IV ıı I 11\ IVIVClzl______İhîiyAç kıiEdisi - taşit knedisi ve Konut kREdisi
ORHANGâZLEADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 STMTOO |

I



GÜLLÜ YAPI
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

Fİllİ BOYA 
JOTUN- DCNİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 

v" HIRDAVAT
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 

v" RKSCSURR 
S BİLİMUM İNŞAAT

MRLZ€M€l€Rİ
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.” 

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Olcay Saç Tasarım Salonu ünlü mankenlerle hizmete açıldı

Mankenli açılışa büyük ilgi
Gemlik ve çevresi 

nin en modern ve büyük 
saç tasarım salonu dün 
Atatürk Kordonu’nda 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ve AKP İlçe Başka 
m Enver Şahin tarafından 
açıldı. Açılışa ünlü man
kenlerden İlknur Soydaş, 
Nilay Dorsa ve Seçkin 
Piriler katıldı. Açılıştan 
mankenler gelmeden önce 
ayrılan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, bir soru 
üzerine “Gemlikli bayan
ların hepsi birer man
kendir” dedi. Sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Devleti nasıl yağmalıyorlar..
TRT Genel Müdürlüğü’ne gösterilen 

adaylar arasından eski Cumhurbaşkanı 
Necdet Sezer’in iki kez göreve getirme 
diği AKP’nin adayı İbrahim Şahin, 
görevine başlamadan, vekil Genel Müdür 
Ali Güney çevresindeki görevlileri terfi 
ettirerek, bir çok adamını kayırmış.

Dünkü bir gazetenin haberine göre, 12 
Ocak 2004’den beri bu görevde bulunan 
Ali Bey, 445 yöneticiden 286’sının görev 
yerini değiştirmiş.

Devletin kurumu Ali Bey’in çiftliği 
olmuş. Devamı Sayfa 5’de

GEMPORT 
Küçükler 
Turnuvası 

başladı
GEMPORT A.Ş.'nin 
sponsorluğunda 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe 
Lig Heyeti'nin 
organizasyonunda 
düzenlenen 2007- 
2008 Öğretim 
yılı GEMPORT 
Küçükler Futbol 
Turnuvası başladı. 
Haberi sayfa 4’de

GOODYEAR
KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 

BİZE DANIŞMAYI 
UNUTMAYIN!

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

^►J7172VX£WPTel: 0.224 513 11 75

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Turgut, Akıt elele.. 
Gernlikspor finale...

Bir dönem bölgede fırtına gibi esen, başa 
rıdan başarıya koşan Gemlikspor yine ortada 
kaldı..

Çok iyi niyetli olarak Gemlikspor'un yöne
timini üstlenen Bilal Beyhan hakkında üreti 
len dedikodulara dayanamayarak Gemlik 
spor'la yollarını ayırdı..

Yine yaşamının aklı erdiğinden sonraki 
dönemini Gemlikspor'a adayan Sevgili Meh 
met de çok sevdiği kulübünün yönetiminden 
maalesef ayrılmak zorunda kaldı..

En sonda Salih kardeşimiz işlerinin 
yoğunluğunu gerekçe gösterdi..

Son yıllarda hızlı bir sanayileşme göste 
ren, bölge limanı olma yolunda kararlı adım
larla (!) ilerleyen Gemlik'te bir spor kulübü 
nün ortada kalması anlaşılır gibi değil.

Kuşkusuz bu yalnız kalışın altında sosyo
ekonomik bir çok neden yatıyor..

Çünkü Gemlikspor'da başkanlık yapan
ların listesine bir göz attığımızda iş ve siya 
set yaşamına damgasını vuran isimlere rast 
lıyoruz. Olmayan kulüp binasındaki dolaplar
da ise artık paslanmaya yüz tutmuş onlarca 
kupa göze çarpıyor ve gururumuzu okşuyor..

Futbol'un ciddi bir rant kapısına dönüştü 
ğü ve ardından kitleleri sürüklediği, basın, iş, 
siyaset dünyasının spora büyük bir sevgiyle 
(!) yaklaştığı günümüzde Gemlikli futbola 
neden ilgisiz kalıyor?

Bu ilgisizlik kültürel ve sosyolojik yapının 
yüksekliğinden kaynaklanmıyor doğal 
olarak..

Gemlik'te üretilen iş hacminden doğan 
finansal kaynakların yetersizliği de değil' ilgi
sizliğin nedeni..

Ortada önemle eğilinmesi gereken bir 
durum var..

Gemlikspor böylede Bursaspor farklı mı? 
Birebir olmasa da benzeri süreçten Bursa 
spor'da geçti., hala da geçiyor.. Demek ki du 
rum bölgesel yapıdan kaynaklanan bir zafi 
yet.

Demografik yapının ve ilçedeki nüfusun 
bölgelere göre dağılımının da bir etkisi vardır 
mutlaka..

Ama bence en önemlisi "inanç ve güven" 
yoksunluğu..

Bu demek değildir ki...
Gemlikspor'u bir kenara bırakalım..
Yeniden yapılanma gereklilik..
Spor sağlıklı insan demek..
Spor başarılı toplum demek..
Spor dinamik gençlik demek..
Spor üretken toplum demek..
Spor'un sayısız yararlarından sadece ikisi 

bile yerel yönetimin ve ticaret dünyasının 
yoğun ilgisini çekmesine yeterde artar bile..

Gerçi spor deyince akla sadece futbol 
gelmiyor.

Basketbol.. Voleybol.. Tenis..
Güreş.. Yelken de var..
Şimdi yapılması gereken..
Kent önderlerinin koordinasyonuyla 

Gemlikspor'un yeniden yapılanması...
Kısa;orta ve uzun erimli planlarla tüm 

branşlarda altyapının oluşturulması ..
Gemlik'te bu potansiyel var..
Yeterli finansal kaynak da..
Haydi Başkanlar, haydi patronlar., haydi 

yerel yöneticiler..
Elele.. Gönül gönüle... Art niyetsiz... 

sportif bir coşkuyla..
Gemlikspor bizim.. Görmüyor musunuz 

futboldaki büyüklüğü..
Önceki gece Bosna Hersek'i yenip Avrupa 

Futbol şampiyonası'na katılma hakkını elde 
ettiğimizde Haluk Ulusoy'la Fatih Terim'in 
ailesi nasıl da hıçkırıklara boğuldular..

Başsavcıya hosgeldiniz ziyareti
Gazetemiz yazarları 
ilçemize bir süre 
önce atanan 
Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun’a 
“Hoşgeldiniz” 
ziyaretinde 
bulundu.
Dün, Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun’u 
makamında ziyaret 
eden Gazetemiz 
Sahibi ve Başyazarı 
Kadri Güler, 
köşe yazarlarımız 
Özcan Vural, İnan 
Tamer ve Gürhan 
Çetinkaya bir 
süre görüştüler. 
Gemlik’in güzel 
bir kent olduğunu 
söyleyen Başsavcı 
Tosun, ilçeye 
gelmeden internetten 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nden 
Gemlik ile ilgili 
bilgiler edindiğini 
söyledi.
Adliye Binası’nın 
ihtiyaca yetersiz 
olduğunu da bildiren 
Başsavcı Tosun, 
Belediye Başkanı ile 
yaptığı görüşmeler

sonucu Belediye’ye 
ait Çarşı Deresi 
çevresinde bulunan 
arsaya 3 dönüme 
yakın bir yerin Adliye 
Binası yapılması için 
imar planlarında deği 
şiklik yapıldığını hatır 
latarak, "Bu arsaya 
Gemlik’in büyümesi-
ni de göz önüne 
alınarak uygun 
bir Adliye Sarayı 
yapılabilir." dedi. 
Gazetemiz yazarları 
Gemlik’in daha 
yaşanır ve güzel bir 
kent olması için

yazılarında bu 
konulara değindik
lerini belirtirlerken, 
"Zaman zamanda 
sert eleştiriler yapıyo 
ruz. Ancak, amacımız 
kimseleri inciltmek 
değil, Gemlik’i

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

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.

/’ i'-

: ' IİL
(

etemiz yazarları f 
umhuriyet Başsavcısı 

brahlm Hakan . 
bsun’u ziyâret etti.

daha güzel ve 
daha yaşanır görmek 
istememizdendir” 
dediler.
Gazetemiz yazarları 
yeni Başsavcıya 
görevinde 
başarılar diledi

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
✓ Doğalgaz Kombi Sistemi, 
V Otoparklı, Asansörlü, 
S Hazır Mutfak, 
V Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 
v Salon ve odalar laminant parke, 

Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com
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Olcay Saç Tasarım Salony ünlü mankenlerle hizmete açıldı

Mankenli açılışa büyük ilgi
Gemlik ve çevresinin en modern ve büyük saç tasarım 

salonu dün Atatürk Kordonu’nda Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ve AKP İlçe Başkanı Enver Şahin tarafından açıldı. 
Açılışa ünlü mankenlerden İlknur Soydaş, Nilay Dorsa ve 
Seçkin Piriler katıldı. Açılıştan mankenler gelmeden önce 
ayrılan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bir soru üzerine 
“Gemlikli bayanların hepsi birer mankendir” dedi.
Kadri GÜLER
Olcay Baykız’ın 
sahibi olduğu Olcay 
Saç Tasarım Salonu 
ünlü mankenlerin 
katılımıyla dün 
düzenlenen kokteyl 
ile bayanların 
hizmetine açıldı. 
Atatürk Kordonu’n 
daki yeni işyerinin 
açılışına Gemlikliler 
büyük ilgi gösterdi. 
Saat 12.30 da 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
AKP İlçe Başkanı

I Enver Şahin’in 
kestiği kurdela ile 
açılan Olcay Saç 

^Tasarım Salonu’nun 
açılışında konuşan 
Belediye Başkanı

* Mehmet Turgut, 
Gemlik’in her geçen 
gün yeni ve modern 
işyerlerine kavuş
tuğunu belirterek, 
“Olcay Bey, 
mesleğinde kendini 
kanıtlamış bir 
kuafördür. Yenilikleri 
sürekli takip ettiği 
gibi Gemlik’i çok 
güzel bir saç tasarım 
salonuna kavuşturdu. 
Doğrusu bir erkek 
olarak bayanları 
kıskandım. Çünkü 
Gemlik’te erkeklere 
yönelik böyle güzel 
bir salon yok. ” dedi. 
Açılışa, AKP ilçe 
yöneticilerinin 
yanısıra, Demokrat 
Parti İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, Gemlik 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Yıldırım Akıncı,

Kuaför Olcay Baykız 
ve eski kuaförlerden 
Baykız’ın annesi 
Reyhan Baykız ve 
kuaför teyzesi Zeliha 
Âyyıldız ile çok 
sayıda bayan konuk 
ve gazeteci katıldı. 
MANKENLER 
GEÇ ÇIKTI
Açılış saatine yetişe- 
meyen ünlü manken
ler İlknur Soydaş, 
Nilay Dorsa ve 
Seçkin Piriler

açılıştan sonra 
salona gelebildiler. 
Ünlü mankenleri 
görmek isteyen 
bayanlar bir yandan 
fotoğraflarını 
çekmek için birikir
leriyle yarışırlarken, 
bir yandan da izdi
hama neden oldular. 
Salona gelen 
mankenlerin saçları
na yeni tasarımlar 
yapan Olcay Baykız 
ilgi odağı oldu.

Saçları yapılan 
mankenler salonda 
yürüyüş yaparak 
bayanların 
ilgisini çektiler. 
Gemlik’e yeni bir 
bayan saç tasarım 
merkezi kazandıran 
Olcay Baykız ise 
bu mesleği kuşaktan 
kuşağa 50 yıldır sür 
dürdüklerini, annesi 
nin de Gemlik’in en 
eski kuaförlerinden 
olduğunu söyleye

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORVM
______ :_______!1______

rek, “Gemlik’e mo 
dern bir Saç Tasarım 
Salonu kazandırmak
tan büyük mutluluk 
duyuyorum.” dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
salondan ayrılırken 
“Mankenleri 
beklemeyecek 
misiniz?" sorusu 
üzerine “Gemlikli 
bayanların hepsi 
birer mankendir.” 
diyerek bayanlara 
iltifat etti.
Olcay Saç Tasarım 
Salonu açılışının 
organizasyonu ise 
Alp Organizasyon 
tarafından hazırlandı.

Bedevi kral!....
Hazret Esenboğa'da uçağın merdivenlerinde karşı 

lanıyor.
Köşk'te 'Devlet Şeref Madalyası' takılıyor.
Olmayacak şeyler oluyor.
Nerdeyse ayaklarına kapanılacak.
Kral çağırınca Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan 

Kral'ın oteline gidiyor.
Tepede kralın fotoğrafı ve şeriat bayrağı...
Önünde tahtına kurulmuş Suudi Kral..
Ve iki yanında iki koltukta bizim Abdullah ve 

Recep Tayyip Beyler...
Kaddafi'nin çöl çadırında yaşanan skandaldan 

daha berbat bir manzara...
Süleyman Demirel'in deyimiyle 80 yıldır 

görülmemiş bir tablo...
Nedir bu özel protokolün sebepleri?
Çankaya Köşk kaynaklarına göre:
"Kral'ın yaşına saygı ve iki lider arasındaki yakın 

dostluk ilişkisi...".
Bir gün sonra İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres 

geliyor Ankara'ya.
Ama Gül onu karşılamaya gitmiyor.
Suudi Kralı 83 yaşında, Şimon Peres 84...
Nerede yaşa saygı!
Devlet şeref madalyası kimlere takılır peki?
İşte yasa: Okuyun..
"TC'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez 

bütünlüğü, toplumun huzuru birlik ve beraberliği içi 
yurt içinde ve yurt dışında üstün feragat, fedakârlık, 
başarı ve yararlılık gösteren kişilere..,'’

Suudi Kralı bunların hangisini yapmış?
Hangi uluslararası konuda bizi desteklemiş?
Kıbrıs'ta mı, sınır ötesi operasyonda mı, 

hangisinde? Hiç birinde..
Acaba Suudi Kralı'yla Gül ve Erdoğan'ın 

bilmediğimiz özel ilişkileri mi var?
Yoksa aralarında bizim bilmediğimiz bir dinsel 

hiyerarşi mi mevcut...
Muhtemelen bu fotoğraf Arap dünyasına servis 

yapılacak, laik Türkiye'nin şeriatçı Suudi Arabistan'ın 
gölgesine girdiği yolunda hava atılacak...

Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan otele Kral'ı 
uğurlamaya gitmişmiş!

Kim inanır? Çocuklara masallar..
Efendim, adamın 1.5 trilyon dolarlık serveti var

mış..
Devlet ricali bir şeyler koparmak umuduyla pro

tokolü biraz gevşetmişmiş!..
Biliyor musunuz? Bu Kral birkaç gün önce 

Ingiltere'deydi.
Ingiltere'den 4 milyar sterlin karşılığında savaş 

uçağı satın almak için anlaşma imzalamıştı. Buna 
rağmen ülkesinde insan haklarına uymaması yüzün
den dört bir koldan protesto edildi.

İngiliz Dışişleri Bakanı, Kral'ı protesto İçin karşıla
maya gitmedi.

Sayın Kral, Londra Belediye Başkanı'nı ziyaret 
için onun ayağına, kadar gitti... Devlet odur...

Devlet onuru parayla ölçülmez...
Buna özen göstermiyorsa, taşıdığı sıfatın anla 

mini tam olarak kavrayabilmiş olduğunu da söyleye
meyiz.

Cumhurbaşkanı’na bu gece yatarken, uyumadan 
önce Ömer Seyfettin’in "Pembe İncili Kaftan" öykü 
sünü yeniden okumasını öneriyorum.

Belki o zaman yaptığı hatanın ne demek olduğunu 
daha iyi anlar.

Emekli Büyükelçi CHP Milletvekili Onur Övmen 
diyor ki: "Ne bizim devlet geleneğimizde ne ulus
lararası protokol kurallarında Cumhurbaşkanımızın 
konuğun ayağına gitmesi diye bir şey yoktur.

Temel kural, konuğun, ziyaret ettiği ülkenin pro
tokol kurallarına uymasıdır

Konuk, inançlarıma aykırıdır, o nedenle ben 
Anıtkabir'i ziyaret etmem diyor, siz de kabul ediyor
sunuz. Peki, yarın bizim Meclis Başkanımız

Suudi Arabistan'ı başı açık eşiyle ziyaret etmek 
istese onlar kabul eder mi?

Tabii ki hayır.
İyi düşünün sayın okurlar.
Bir tarafta 70 milyonluk Tarihsel koca Türkiye, 

öbür yanda 5 milyonluk bir aşiret, yıllarca bize bağlı 
kalmış, Amerikanın uşağı çöl devleti..

Biz hem ülkemizde hem onların ülkesinde onların 
kurallarını uyguluyoruz.

Bunun başka örneği yoktur."
Yazık olmuyor mu bizlere.?. Ben utanıyorum.

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ İnsan Kaynakları 
Müdürü Ozcan

GEMPORT AŞ’nin 
sponsorluğunda 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe 
Lig Heyeti'nin 
organizasyonunda 
düzenlenen 
2007-2008 Öğretim 
yılı GEMPORT 
Küçükler Futbol 
Turnuvası başladı. 
Olimpik Hah 
Saha'da oynanan 
ilk maçlarda 
büyük heyecan 
yaşanırken 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu ile Kurtul 
İlköğretim okulları 
arasındaki ilk maçın 
başlama vuruşunu 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet
Ercümen yaptı.
GEMPORT A.Ş.

penaltı atışlarının 
yapılacağı turnuvada 
oynana diğer üç

Erdem ile Proje 
İnşaat Müdürü 
Tamer Erdem'in de 
izlediği turnuvada, 
İlköğretim birinci 
kademe sporcuları 
hünerlerini gösterme 
fırsatı buldular. 
İlçe Lig Heyeti 
Sekreteri Ali 
Görücü lig heyetinin 
gözetiminde 
belirlenen kurallar 
içinde başlayan 
ilk gün maçlarında 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
takımı Kurtul 
ilköğretim Okulu 
Takımını 6-0 yenerek 
turnuvaya iyi bir 
başlangıç yaptı. 
Beraberlik halinde

t-
YUNCULARA BAŞARIM

OTIbtHF

•mpor

Kİ

maçın berabere 
bitmesi takımların 
güçlerinin eşit 
olduğunu gösterdi, 
ikinci maçta TSO 
Gazi İlköğretim ile Ali 
Kütahya İlköğretim 
arasındaki maç 2-2 
berabere bitince 
yapılan penaltı 
atışlarında 
TSO Gazi İlköğretim 
rakibine 4-3 
üstünlük sağladı. 
Üçüncü maçta Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim ile Engürücük 
İlköğretim takımları 0- 
0 berabere kaldı.

Penaltı atışlarında 
Lale Kemal Kılıç 
rakibine 3-2 üstünlük 
kurarak avantaj 
sağladı. Günün 
dördüncü ve son 
maçında 11 Eylül 
İlköğretim ile Çınar 
ilköğretim takımları 2- 
2 berabere kaldılar.
Penaltı atışlarında 11 
Eylül İlköğretim 
takımı rakibine 3-2 
üstünlük kurarak 
avantaj sağladı. 
Turnuvaya Pazartesi 
günü yapılacak 
maçlarla devam 
edilecek.

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA A

O SAATTE TESLİM EDİLİR "M

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATDAArıı ik . vavimcii ik . peki AMC.ıı ik Toi • in 9241 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bakın Ali Bey, gider ayak neler 
yapmış:

Sekreteri Ayşegül İnci’yi 
Reklam ve Pazarlama Müdürlüğü 
araştırmacı kadrosuna getirmiş.

Koruma Müdürü Mehmet 
Atak’ı, Genel Müdürlük uzmanı 
yapmış.

Güney, şoförlerinden birini 
Gümrük memuru, diğerini ise 
Teknisyen kadrosuna getirmiş.

Daha bitmedi..
Televizyon Dairesi’ne vekalet 

eden Muhsin Yıldırım’ı TRT Azer 
beycan Temsilciliğine atamış. 
Ankara Televizyon Müdürü Ad 
nan Süer görevinden alınmış, ye 
rine TRT Yönetim Kurulu’nun 
AKP’li üyesi Ali Alp’in kayınbi 
raderi Kürşat Özkök’ü atamış.

Mehmet Ergün’ü ise Stüdyolar 
Daire Başkanlığı Enerji Dairesi 
Müdürlüğüne terfi ettirmiş.

Buyurun bir AKP’li Genel 
Müdür vekilinin devletini en 
önemli bir kurumundaki görevin
den giderken haksız yere çev 
resindeki sekreterden, şöforüne 
kadar kaç kişiye kıyak yaptığının 
resmidir.

Devleti böyle haksızca yağ
malıyorlar.

Milletin vergileriyle maaş alan 
memurlara, hak etmedikleri görev 
lere kişisel tercihleriyle atama

Devleti nasıl yağmalıyorlar..

Güne Ba|cış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmall.com

yapıp mevkiilerini yükseltiyorlar.
Böylece hak etmedikleri maaş 

ların alınmasını sağlıyorlar.
Hani devlette şeffaflık, hani 

memurunda göreve liyakati?
Ne gezer, yok böyle bir şey..
Varsa yoksa 'devletin içi boşal 

tılarak AKP’nin kendi dünya gö 
rüşüne uygun kişileri köşe baş 
larına yerleştiriliyor.

Olur mu böyle demeyin, oluyor 
bunlar.

Bunlar Tanzanya da değil, Tür 
kiye’nin başkenti Ankara’da, Baş 
bakanın, bakanların bulunduğu 
büyük kentimizde oluyor.

Göreve atanan İbrahim Şahin 
Bey’e de bu haksızlık değil mi?

Buna, AKP’linin AKP’ye ettiği 
mi denir.

Bizim devlet dairelerinde işler 
böyle yürüyorsa vay benim hal 
kimin başına gelene..

Çok bekleriz düzeleceğiz diye.
Çok çok bekleriz.

PKK’YA SİLAH
BIRAKTIRACAKLAR MIŞ?

Ahmet Türk, kürt kökenli 
siyaset adamları içinde en 
beğendiklerimdendir.

Siyasi görüşlerini değil ama, 
kişiliği ve dobralığını severim.

Yaptığı kürt siyaseti nedeniyle 
yıllarca cezaevlerinde yattı.

Çıktı, yine aynı siyaseti devam 
ettiriyor.

Cezaevinden çıkan arkadaş 
larıyla kurdukları Demokratik 
Toplum Partisi’nde, kürt halkının 
siyasi mücadelesini veriyorlar.

Türklerin değil!
Kendilerini Türkiye vatandaşı 

görüyorlar ve Türkiyeliliği savu 
nuyorlar.

Yani kısacası etnik bir partinin 
genel başkanlığını yaptı.

Ne zamana kadar, geçenlerde 
DTP’nin kurultayına kadar.

DTP’nin kurultayında bu be 
ğendiğim kürt siyasetçinin gö 

revine İmrah’dan gelen emirlerle 
son verildi.

Ama TBMM içinde Ahmet 
Türk’ün diyalogcu tutumu nede 
niyle sevildiğine de inanıyorum.

Ahmet Türk dün yaptığı yap
tığı bir açıklamada, PKK’ya silah 
larını bıraktırabileceklerini söy 
lüyor.

Bu bir barışa çağrıdır.
Türkiye PKK teröründen çok 

çekti.
Birçok evladını bu nedenle 

yitirdi.
30 yıla yıkındır dağ çıkan 

teröristler ne tür bir sonuç elde 
ettiler.

Hiç bir sonuç elde etmediler.
Beslendikleri dış güçler on 

ların liderlerini yakalayıp Türkiye 
ye teslim etmedi mi?

Ahmet Türk ve arkadaşları, 
PKK’ya silah bıraktırabilecek güç 
teyse bunu yıllardır neden yap 
madılar.

ABD’nin Türkiye’nin sınır ötesi 
harekattaki kararlılığı karşısında 
vereceği destek, yeni istratejiler 
doğuruyor.

PKK’nın silah bırakması bir 
genel af ile mümkündür.

Başbakan Erdoğan’ın ağzında 
dolaştırıp söyleyemediği şey bu 
değil mi?

Şırnak’ta 2 asker şehit oldu
Şırnak’ta el bom
basının kazayla 
patlaması sonucu 
2 asker şehit oldu. 
Alınan bilgiye göre, 
Namaz Dağı böl
gesinde henüz 
belirlenemeyen 
bir nedenle el 
bombasının patla
ması sonucu 
Adana KaraisalI 
nüfusuna kayıtlı 
Piyade Çavuş 
Mehmet Nuri 
Bakıcı ile Mardin 
Dargeçit nüfusuna 
kayıtlı Piyade er 
Mehmet Nuri 
Doğan şehit oldu. 
Bakıcı ve Doğan 
için Şırnak 23. 
Jandarma Sınır 
Tümen 
Komutanlığında 
tören düzenlendi. 
Törene, Şırnak 
Valisi Sefahattin 
Aparı, 23. 
Jandarma Sınır 
Tümen Komutanı 
Tümgeneral 
Tahir Bekiroğlu, 
İl Emniyet Müdür 
Vekili Mümtaz 
Ceylan, çok sayıda 
asker ve vatandaş 
katıldı. Törenin 
ardından şehit 
cenazeleri

karayoluyla 
Adana'ya gönderildi. 
Şehit Doğan'ın 
Adana'nın merkez 
Seyhan ilçesi, 
Yenibey 
Mahallesi'ndeki 
evine gece geç 
saatlerde gelen 
askeri yetkililer, 
aileye evlatlarının 
şehit olduğu haberini 
bildirdi.
Terhisine 2 ay 9 
gün kalan oğullarının 
şehit olduğunu 
öğrenen Doğan 
ailesi, gözyaşlarına 
boğuldu. Haberi 
aldıktan sonra 
oğlunun birliğini 
devamlı

aradıklarını 
ve bir türlü 
ulaşamadıklarını 
belirten Doğan, 
oğlu Mehmet 
Nuri'nin cep 
telefonunu arayarak 
ulaşmaya çalıştı 
ancak telefonu da 
uzun süre çalmasına 
rağmen açılmadı. 
Bir süredir hasta 
olan ve oğlunun 
şehit düştüğü 
haberini aldıktan 
sonra evden 
çıkmayan anne 
Sabriye Doğan'ın 
ise üzüntüden 
hiç kimseyle 
konuşmadığı 
belirtildi.

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Sınırda görevli askere "Köstebek11 davası :T; Askeri operasyon kaçınılmaz
Şırnak'ın Uludere 
İlçesi'nde vatani 
görevini yapıp terhis 
olan gence 'Köste 
bek' davası açıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
Uludere İlçesi'nde 
vatani görevini yapıp 
terhis olan 22 yaşın
daki M.D. hakkında, 
PKK'ya katılan DTP'li 
bir kadına bağlı 
bulunduğu birlik ve 
bölgedeki askeri 
haraketlilik hakkında 
bilgi verdiği iddiasıy
la Terör örgütüne 
bilerek ve isteyerek 
yardım etmek' suçun
dan 10 yıla kadar 
hapis istemiyle dava 
açıldı. Uludere'deki 
Irak sınırının sıfır 
noktasında yeralan 
Andaç 3'üncü 
Jandarma Sınır Bölük 
Komutanlığı'nda 
vatani görevini yapan 
Mardin'in Dargeçit 
İlçesi nüfusuna 
kayıtlı M.D. adlı er 
hakkındaki 'köstebek 
soruşturması' 
tamamlandı.
Diyarbakır Cumhu 
riyet Başsavcılığınca

hazırlanan iddia 
namede, sanığın 
Uludere İlçesi yakın
larındaki Andaç 3'ün 
cü Jandarma Sınır 
Bölük Komutanlığı 
emrinde askerlik 
görevini yaparken 
'Pakize' adlı DTP 
üyesi bir kadınla yap
tığı telefon görüşme 
sinde bağlı bulun
duğu birlik ve bölge 
deki askeri hareketli 
lik ve faaliyetler 
hakkında bilgi 
verdiği belirtildi. 
Terhis olan ve halen 
İstanbul’da yaşayan 
sanık M.D., Silivri 
Başsavcılığıma 
verdiği ifadesinde, 
Siirt'teki Merkez 
Evren Mahallesi'nde
Pakize' adlı bir 

kadınla tanıştığını 

kabul etti. M.D. 
bu kadının örgüt 
üyesi olduğunu 
bilmediğini ve 
birliğine döndükten 
sonra bu kadınla 
telefonda görüştü 
ğünü bölgedeki 
askeri faaliyetler 
hakkında herhangi 
bir bilgi vermediğini 
savundu. İddianame 
de, M.D.'nin birlik 
hakkında verdiği bil
gilerin telefon din
leme kayıtlarıyla 
tespit edilmesi 
nedeniyle PKK'ya 
bilerek ve isteyerek 
yardım etmek' 
suçunu işledi ği 
gerekçesiyle TCK'nın 
314/2, 220/7 maddesi 
uyarınca 10 yıla 
kadar hapisle ceza
landırılması istendi.

Türkiye’nin Kuzey 
Irak'a bir çeşit askeri 
operasyonu 
gerçekleştirmesi 
“kaçınılmaz” 
olarak nitelendirildi. 
Financial Times 
gazetesi, “2007 
Türkiye Raporu'nda” 
ülkedeki laiklik, 
türban, sınır ötesi 
ve 301 gibi sorunların 
da üzerinde 
durdu. “Cumhuriyet 
modeli başarısız 
olmadı” diyen 
gazete, 301 ile ilgili 
olarak “Erdoğan 
demokrat olabilir 
ancak liberal değil” 
ifadesini de kullandı. 
Financial Times 
gazetesi, özellikle 
Türk ekonomisini 
değerlendirdiği 
“2007 Türkiye 
Raporu'nda” 
ülkedeki laiklik 
sorununun da 
üzerinde durdu. 
Bir süre önce 
Türkiye'de yaşanan 
“Malezya gibi 
oluruz” tartışmalarına 
ve “Kemalizm”e 
dikkat çeken 
gazete, seçimlerin

sonucunun, seçmen
lerin yarısına yakın 
bir bölümünün 
AKP'nin “sosyal 
ve dini muhafazakar- 
lığı”nın tümünü 
veya kısmen kabul 
ettiği anlamına 
geldiğini yazdı.
-“BİR ÇEŞİT 
SINIR ÖTESİ 
OPERASYON 
KAÇINILMAZ GİBİ” 
Başbakan Erdoğan'ın 
şimdiye kadar 
tezkereyi “diplomatik 
baskı” yapmak 
üzere kullandığını 
belirten gazete, 
“PKK, Ermenistan 
ve türban ile ilgili 

gürültü” arasında 
yeni hükümetin 
gündemi 
gölgelendiği değer
lendirmesini de 
yaptıktan sonra 
“Kuzey Irak'da 
bir çeşit askeri 
operasyon kaçınıl
maz olduğu anlaşıh 
yor; sadece 
boyutu, tartışmaya 
açık gibi görülüyor. 
Hükümetin 
ekonomik politikası 
veya bunun 
açıklanan 
ufak kısmı, iddiası
zlığı nedeniyle 
eleştirildi” diye 
yazdı.



öÖRKEm
KEBAP ve YEMEK SALONU

/ÇamgMnytfa <̂i\ıaUafimıa
Adana Kebap + Ayran + Salata 6.00 YTL 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 10.00 YTL 
10 Adet Lahmacun + 1 Litre Cola 12.50 YIL 
Kıymalı Pide+Ayran + Salata 3.50 YTL 
Adana Dürüm 3.00 YTL
Döner+Dürüm + Ayran 3.50 YIL
Çorba + Yemek+Pilav+Ayran + Salata 5.00 YTL

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: 
lOşIRİŞKEMBE■ PAÇA■ MERCİMEK■ EZOCELİN

İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK 
^Tel:.0.2245122Û02

merve
KEBAP ve YEMEK SALONU 

findik te ailenizle fakat peteğiniz tek aifçş

Urfa Kebabı + Salata + Künefe 7.00 YTL.
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran 5.00 m.
Pideli Köfte + Sütlaç 6.00 YTL.

✓SINIRSIZ KEBAP -KÖFTE
’^EV YEMEKLERİ - TATLI ÇEŞİTLERİ

✓KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

lİKliipi-Gİİ

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL.
Çorba 1.50 YTL.-
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı) 5.00 YTL
İskender + Tatlı 6.00 YTL

TEKNOLOJİK ÖRÜNLCR ve FUTUM ÖDEME NOKTASI

Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone, Avea 
Elektrik, Su, Telekom

K.K. Borçlan, Bağkur, SSK 
Trafik cezası v.s.

^FATURALARINIZI EMİLE SHDP'TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSl - Türk Telekom BAŞVURU NOKTASI
- D-SMARTSATIŞNOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI

TURKCELL'VODAFONE-AVEA-KONTÜR SATIŞI 
- BİLGİSAYARSATIŞveAKSESUARLARI
*- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜNIER

PPATİk |(QFnİ BaNİCA bANİCA dolAŞMAdAN UyqüN kREdİ SEÇENEkİERİ rU ı/nl 111 IlIlLIzI____ İliTİyAç knedisi - taşit kncdisi ve koNUT knedisi

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 512 12 OO
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1.5 yaşındaki çocuk çakmakla
oynarken evini yaktı

Bursa'da 1.5 yaşın
daki bir çocuk, 
annesinin çamaşır 
makinesi üzerine 
bıraktığı çakmakla 
oynarken evi 
yaktı. Yanık kokusu 
üzerine annesi 
tarafından kurtarılan 
çocuğun sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, dün saat 11.30 
sıralarında Mehmet 
Akif Ersoy Mahallesi, 
Tornacı Sokağı'nda 
meydana geldi. 3 
katlı binanın zemin 
katındaki evlerinde 
annesi Sevdiye 
Noral'ın (24) 
çamaşır makinesi 
üzerine bıraktığı 
sigara ve çakmağı 
örtüyü çekerek

düşüren 1.5 
yaşındaki Kerem, 
çakmakla birlikte 
çocuk odasına 
giderek oynamaya 
başladı.
Manyetolu 
çakmakla oynayan 
küçük çocuk, bu 
sırada beşiğinde 
bulanan yastığı 
tutuşturdu. Kısa 
sürede beşiği 
saran alevlerin 
arasında kalan küçük 
çocuk, ev işleri 
ile meşgul olan 
annesinin yanık 
kokusunu duyup 
çocuğunun 
odasına girmesiyle 
kurtarıldı.
Çevreden yetişen 
vatandaşlar ve 
itfaiye ekipleri 
tarafından kısa

sürede müdahale 
edilerek 
söndürülen 
yangında çocuk 
odası kullanılamaz 
hale gelirken, 
dumandan etkilenen 
çocuğa ambulansta 
müdahale edildi. 
Olayın şokunu 
uzun süre üzerinden 
atamayan anne 
Sevdiye Noral, 
"Yangın sırasında 
çocuğumu uyuyor 
sanıyordum" 
diyerek olayın 
şokunu üzerinden 
atmaya çalıştı. 
Küçük çocuğunu 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
bildirilirken, 
polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Gemlik Kİ

Parkta bıçaklandı, 
bagajda hastaneye gitti
Bursa'da bir parkta 
yan bakma yüzünden 
çıkan kavgada 1 kişi 
5 yerinden bıçak
landı. Ambulansla 
hastaneye gitmeyi 
istemeyen yaralı, 
bir otomobilin 
bagajında hastaneye 
götürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Sakarya 
Mahallesi 
Ulupark'taki 
banklarda oturan

Murat B. (27), kimliği 
belirsiz 4 şahısla yan 
bakma meselesi 
yüzünden tartışmaya 
başladı. Murat B.'ye 
"Ne bakıyorsun" 
diyerek bağıran 
şahıslar, genci 
darp etti. Murat 
B.'nin de karşılık ver
mesi üzerine şahıs
lardan biri belindeki 
sustalı bıçakla Murat 
B.'yi 5 yerinden 
bıçaklayarak kaçtı, 
ihbar üzerine olay 
yerine gelen 112 Acil

Servis ekibi Murat 
B.'ye müdahale 
etmek istedi ancak 
yaralı genç ambu
lansla hastaneye 
gitmeyi kabul etme 
yince, olay yerindeki 
bir otomobilin baga
jına konularak has
taneye götürüldü. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlatırken, S.S. (19) 
isimli bir şüphelinin 
suç aleti bıçakla 
birlikte yakalandığı 
bildirildi.

Otomobil ağaca çarptı
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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.

FER. SAT. BEO. 
Sıyaç No 
Maria.T'P 
Çarpan 
Soo Endeki 
İlk indeks 
(♦/ ) tk IdkBflm 
Trafo KıytM 
TlıeOm 
Birim Flyaı 
Tüketim Tutar»

^8

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.
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ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 
ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

AĞUSTOS AYI FATURASI EYLÜL AYI FATURASI

KAPASİTE

UMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENI TEKNOLOJILERIII 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇOZUM 

flİLGİ İÇİN-0226 81218 29 - 0226 812 23 MI

Bursa'da asker uğur 
lamaya gidenleri ta 
şıyan otomobilin ağa 
ca çapması sonucu 
araçta sıkışan 2 kişi 
sivil savunma ve 
itfaiye ekipleri tara 
fından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
Osmangazi ilçesi Ye 
ni Yalova yolu Orman 
Bölge Müdür lüğü 
önünde meydana

gelen kazada, asker 
uğurlamaya gidenleri 
taşıyan Mehmet 
Süzer yönetimindeki 
16 LS 019 plakalı oto
mobil, sü rücünün 
direksiyon hakimi 
yetini kaybetmesi 
sonucu orta refüjdeki 
ağaca çarptı. Araç 
hurdaya dönerken, 
sürücü Mehmet Sü 
zer ile İlhan Yavuz

(29) ve Mustafa Ak 
sazlık (36) araç içeri 
sinde sıkıştı. Kendi 
imkanlarıyla otomo
bilden çıkan sürücü 
Süzer olay yerinden 
kaçarken, Yavuz ve 
Aksazhk, sivil savun
ma ve itfaiye ekipleri 
tara fından uzun 
süren çalışmalar 
sonucunda sıkıştık
ları yerden çıkarıldı, j

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

Aciım»eMm«wzimyi!ig
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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

s

f£

£

ti i.
I

-

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax. 514 10 21

“i-

£

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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AlİMİNyuM çiydİRME 
cephe işİNde çaLişacaIc 

USTA KALFA ve 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

eIeMAN ARANiyOR. 
Not: Şantİye İstanI)iiIMa(1ir. 

GSM: 0.506 320 31 18

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ 2 YIL SİGORTA 

DENEYİMİ OLAN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GÜNEŞ SİGORTA 

ÇIPA LTD. ŞTİ.
TEL : 514 28 28

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER
UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 2220712

KURDRNUK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

IBSMZDEÛOEnİZO
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83
İz) KİRALIK DAİRE

KÜÇÜK KUMLA 
ÖZ GÜZELYALI SİTESİ’NDE 

KİRALIK DAİRE
Tel : 513 96 83 GEMLİK

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM™
Okulumuz bünyesinde 

çalışacak 
PDR Öğretmeni aranıyor
Müracaat Tel: 513 50 84
ELEMAN ARANIYOR

Şirketimiz bünyesinde çalışacak 
Mermer konusunda deneyimli, 
Mühendis veya Teknik eleman 
İŞLETME MÜDÜRÜ aranıyor. 

Başvuruların şahsen yapılması 
rica olunur.

HELMERSAN A.Ş.
Umurbey Sanayi Bölgesi - GEMLİK 

Tel: 0.224 513 45 17 
Fax:0 224 513 22 83



23 Kasım 2007 Cuma Gemlik KBrfez Sayfa 10

Kesilen kurbanlar konserve kutuları
ile yoksullara dağıtılacak

Vergi kaçağına karşı 
gizli alışveriş timi

Türk Kızılayı Genel 
Başkanı Tekin 
Küçükali, "Kurban 
Bağış Kampanyası"nı 
başlattıklarını ve 
kesilen kurbanları 
konserve kutuları 
halinde yoksullara 
dağıtacaklarını açık
ladı. Türk Kızılayı'nın 
bir dönem kötü bir 
rüya gördüğünü, 
ancak o günlerin geri 
de kaldığını belirten 
Küçükali, "Yaralı 
aslan, tekrar orman
ların kralı oldu" dedi. 
2006 yılında bağışla 
nan kurbanların 
etlerinden elde edilen 
kavurmalarla yaklaşık 
400 bin kişiye ulaşan 
Türk Kızılayı, bu yıl 
da milyonlarca vatan
daşa yardımda bulun
mayı hedefliyor. Bu 
kapsamda planlanan 
"2007 Kurban Bağışı 
Kampanyası", 
Türk Kızılayı Genel 
Başkanı Tekin ' 
Küçükali tarafından 
Ortaköy'deki İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü 
Sosyal Tesisleri'nde 
düzenlenen bir basın 
toplantısıyla tanıtıldı. 
Vatandaşların kampa
nyaya, tüm ulusal 
bankaların 2868 no'lu 
hesabına 240 YTL 
yatırarak, Kızılay 
şubelerinde makbuz 
karşılığında ödeme 
yaparak ve kurulacak 
standlara başvurarak 
katılabileceklerini 
belirten Küçükali, 
"Bizlere vekalet veren 
vatandaşların adres

Öğretmenlerin sorunları TBMM’de
Muhalefet partilerinin 
milletvekilleri, öğret
menlerin ekonomik 
ve özlük haklarıyla 
ilgili sorunlarını, soru 
önergeleriyle TBMM 
gündemine getirdi. 
MHP Hatay Milletve 
kili Turan Çirkin, Milli 
Eğitim Bakanı Hüse 
yin Çelik'in yanıtla
ması istemiyle TBMM 
Başkanlığına sundu 
ğu soru önergesinde, 
Türk-Eğitim Sen'in, 
"24 Kasım Öğretmen
ler Günü" dolayısıyla 
1700 öğretmenle 
anket çalışması yap
tığına dikkati çekti. 
Çirkin, ankete katılan 
öğretmenlerden 
yüzde 23.5'inin 
görevlerinden arta 
kalan zamanda ek iş

ve telefonları alı
nacak. Kurban 
kesiminin hangi 
kombinede, hangi 
saatte yapıldığını 
SMS ile bildirilecek. 
Kesilen kurbanın eti 
de yarım kiloluluk 
konserve kutuları 
ile bağış sahibine 
1-1.5 ay sonra 
sahibine 
gönderilecek" dedi. 
Geçen yıl toplanan 
bağışların Pakistan 
depreminde de 
kullanıldığını 
anımsatan Küçükali, 
Türk insanın 
kurban bağışları ile 
Pakistan'da 11 bin 
çadır kurarak 110 bin 
insana yardım ettik
lerini ifade etti. 2006 
yılı itibariyle kurban 
bağışı konusunda 
yeni bir uygulamaya 
geçtiklerini anlatan 
Küçükali, "Tamamen 
sağlıklı ortamlarda 
ve sağlıklı muhafaza 

yaptığının, yüzde 
89.6'sının kredi kartı 
borcu olduğunun, 
yüzde 91.4'ünün maa 
şından birikim yapa
madığının, yüzde 
78'inin ise bilimsel 
çalışmaları takip ede 
mediğinin ortaya çık
tığını bildirdi. Çirkin, 
şu sorulan yöneltti: 
"Öğretmenlerin, me 
sai dışı zamanlarında 
ek iş yaparak itibarını 
zedelemelerinin 
önüne geçilmesi ve 
öğretmenleri tam gün 
okulda aktif kılacak 
bir çalışma ve maaş 
düzenlemesine gidil 
mesi konusunda ne 
düşünülmektedir? 
Öğretmenlerin do 
ğum izinleri, evlilik, 
çocuk, süt ve kira 

yapabilecek yarım 
kiloluk ve 2.5 kiloluk 
konserve kutuları 
hazırladık. Yarım 
kiloluk kutuları bağış 
sahiplerine, 2.5 
kiloluk kutuları ise 
kavurma yaparak 
fakir fukara gönderi 
yoruz. Bu yaptığımız 
çalışma, vatandaşlar 
tarafından takdir 
gördü, Diyanet İşleri 
Başkanlığı bu uygula
manın yaygın haie 
getirilmesini istedi. 
5 kiloluk bir etten 
2.5 kilo kavurma 
çıkıyor. Bu sayede r 
tüm fakir fukaranın 
evine et girmesini 
sağlayacağız" diye 
konuştu. 
Bu kampanyayı 
doğru düzgün bir 
şekilde yapmak 
istediklerini, bayram
larda televizyonlarda 
yayınlanan kanlı 
görüntülerin bazı 
insanları kurban 

yardımı gibi ödenti
lerinde iyileştirme 
yapılması konusunda 
Bakanlığınızın 
nasıl bir çalışması 
bulunmaktadır?
Öğretmenlerin 
okul nöbet görev
lerinin ücretlendiril 
mesi konusunda 
Bakanlığınız ne 
düşünmektedir? 
CHP Zonguldak 
Milletvekili Ali Ihsan 
Köklü de Bakan 
Çelik'e yönelttiği 
soru önergesinde, 
Lüksemburg'ta bir 
öğretmenin maaşının, 
Türkiye'dekinin orta
lama 9 katı olduğunu 
belirterek, şu soru
larının yanıtlanmasını 
istedi: "Öğretmen 
maaşıyla 1923'te 20 

ibadetini az indirdiği
ni vurgulayan 
Küçükali, "Bu görün
tüler nedeniyle fakir 
fukaraya da daha 
az et gidiyor. 
Kampanya 
çerçevesinde Et 
ve Balık Kurumu ile 
anlaştık ve protokol 
imzaladık. Et ve 
Balık Kurumu'nun 
tüm şubelerini kam
panya boyunca kul
lanacağız. Aynı 
zamanda her kesim 
yerinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı, 
Veterinerler Birliği ve 
Noterler Birliği'nden 
bir eleman 
görevlendirilecek. 
Böylece yaptığımız 
işi daha da sağlam 
hale getireceğiz. Biz 
çok kurban kesmek 
değil, bu işi doğru 
düzgün yapma 
konusunda iddialıyız. 
Doğru bir şekilde 
yaparsak insanlar et 
yiyebilir. Yılda evine 
et girmeyen çok sayı
da insan olduğunu 
biliyoruz" şeklinde 
konuştu.
Küçükali ayrıca, 
kampanyada 
elde edilecek 
kavurma kutularını 
1 yıl içerisinde 
dağıtacaklarını, 
dağıtma konusunda 
da öğretmen, imam, 
muhtar ve Kızılay 
temsilcisiyle 
birlikte oluşturulacak 
listeyi göz önünde 
bulunduracaklarını 
söyledi.

cumhuriyet altını 
alınabilirken, 
2006'da bu rakam 
4'e düşmüştür. 
Öğretmenlerimizin 
aylıklarında ve 
saati 5 YTL olan 
ders ücretlerinde 
bir iyileştirme yap
mayı düşünüyor 
musunuz?lş 
güvencesi olmayan, 
kamuoyunda 
'sözleşmeli öğret
menlik' olarak 
bilinen 'kısmi zamanlı 
geçici öğretici' uygu
laması ve çok düşük 
ücretle çalıştırılan 
'ücretli öğretmenlik' 
uygulamalarının, 
'öğretmenlerin 
statüsü tavsiyesi' 
ilkelerine uymakta 
mıdır?”

Özellikle vergi 
iadesini kaldırdıktan 
sonra vergi 
gelirlerinde düşüş 
yaşandığı gerekçe
siyle eleştirilen 
Maliye Bakanlığı, 
vergi denetimi yap
mak için "gizli alış 
veriş timleri"ni 
devreye sokacak. 
Timler, bir tüketici 
veya tüccar gibi 
alışveriş yaparak 
vergi kaçırılıp 
kaçırılmadığını 
denetleyecek. 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'nda 
Bakanlığının 
2008 bütçesinin 
sunuş konuşmasını 

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

yaptı. Bakanlığına 
bağlı Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
faaliyetlerini 
anlatan Unakıtan, 
vergi denetimleri 
kapsamındaki 
yeni projeyi şöyle 
anlattı: 
"Ekonomik hayatın 
içerisine girerek 
tıpkı bir tüketici 
ya da tüccar gibi 
alış veriş yapacak 
olan gizli alışveriş 
timleri önümüzdeki 
dönemde faaliyete 
geçecektir. Bir 
diğer konu olan 
fahri vergi müfet
tişliğinin uygulan
abilirliği konusunda
ki araştırmalar 
da en kısa zamanda 
tamamlanacaktır."
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Omuz ağrısının sebeplerini biliyor musunuz?
Omuz eklemi, vücudu 
muzda en geniş 
hareket açıklığına 
sahip olan eklemdir. 
Kürek kemiği 
köprücük kemiği ve 
omuz başı kemiğinin 
biraraya gelmesinden 
oluşan komplike bir 
eklemdir. Omuz 
ekleminin normal 
hareketlerini yapa
bilmesi için, bu üç 
eklemin uyum içinde 
çalışması gerekir. Dr. 
Vildan Çerçi, anlattı. 
Omuz ağrısına neden 
olan omuz sıkışması 
sendromu, eklem 
fonksiyonunda bozul
ma nedeniyle,kolu
muzu yukarı kaldır
mamızı sağlayan 
kasın kirişinin omuz 
kemikleri arasında 
sıkışıp zedelenme
sidir. Bu zedelenme 
ciddi boyutlarda olur
sa kirişin kopmasına 
bile yol açabilir. 
Omuzların zaman 
içinde çökmesi, omuz 
çevresi ve kürek 
kemiği çevresi kasla 
rın zayıflaması, köp 
rücük kemiğinin 

.çıkıntısının gaga gibi 
olması, köprücük 
kemiği ile kürek ke 
mıgıekleminin kaba 
laşması gibi sebebler 
omuz kirişinin geçtiği 
mesafenin daralması
na ve kirişin bu mesa 
fede sıkışarak incin
mesine yada kopma 
sına neden olabilir. 
Omuzu 90 derece ve

üzerine ağırlıkla bir
likte kaldırmak, yuka 
rılara uzanarak iş yap 
ma gerekliliği, omuz 
eklemi 90 derece ve 
yukarı pozisyonda 
uyuma alışkanlığı, 
zorlayıcı travmalar 
gibi sebeb ler omuz 
kirişinin daha da çok 
sıkışmasına neden 
olur. Bunların sonu
cunda kişi ya zaman 
içinde yavaş yavaş 
artan ağrılar veya ani 
bir hareket sonrası 
ortaya çıkan omuz 
ağrılarından ve aynı 
zamanda hareket 
kısıtlanmasında da 
şikayet edebilir. Özel- 
i'ikiu koiu geriye 
götürme, palto giyme 
hareketi veya yukarı 
uzanma sırasında 
omuz ağrısından 
yakınabilir. Gece 
ağrıyan omuz üzerine 
yatamaz ve giderek 
omuz hareketleri 

kısıtlanabilir. “Donuk 
omuz” dediğimiz 
oldukça ciddi omuz 
eklemi hareket kısıt
lanmasıyla sonuçla- 
bilir. Bazen zedelen
me bölgesinde mey
dana gelen kireçlen
me eklem çevresin
deki küçük kesecik
lerin içine açılabilir. 
Bu çekilen röntgen 
filminde omuz 
çevresinde beyaz 
leke şeklinde görülür. 
Bu durum şiddetli 
ödem ve ağrıyla 
sonuçlanan ayrı bir 
klinik tabloya neden 
olabilir. Bu durumda 
bu kesecik içine 
yapıı'an kortizon 
enjeksiyonu ödemi 
veya ağrıyı iyileştirir. 
Lokal buz uygula
ması, sıcak uygula-' 
maya tercih 
edilmelidir.
Omuz sıkışma 
hastalığının tanısı 

özel test hareketleri 
ile hastayı 
muayene ederek 
ve MR tetkiki ile 
konur.Özel test 
hareketleri ile 
hastanın omuz 
ağrısı artar.
MR tetkiki ile kasın 
kirişinin sıkışmasının 
sebebi ve zedelenme 
derecesi tespit 
edilebilmektedir. 
Tedavide öncelikle 
6-8 hafta fiziksel 
tedavi ve egzersiz 
uygulanmalıdır. 
Zedelenmiş 
kirişin iyileşmesi ve 
ödemin tedavisine 
yönelik,omuza 
Laser,Us,buz 
uygulanır. Özellikle 
Laser'in ödem 
iyileştirici ve ağrı 
kesici etkinliği 
oldukça iyidir. 
Hastanın ağrısını 
kısa zamanda 
azaltarak hareket 
açıklığının artmasını 
sağlar. Hafif ve 
orta düzey şid
detindeki vakalarda 
tek başına Laser 
tedavisi yeterli 
olabilmektedir.

En az 10 seans 
belirli noktalara 
uygulanır.
Tedavinin etkinliği 
1-2 gün içinde 
kendini gösterir. 
Gün içinde sıcak 
yerine 4-5 kez, 
15-20 dk. buz uygula
ması yapılmalıdır.

Narenciye 
ve yeşil çay 

direnci 
arttırıyor

Purdue Üniversite- 
si'nde yapılan bir 
araştırma, yeşil 
çayın antioksidan 
özelliğinin, 
narenciye suyu 
veya C vitamini ile 
arttırabileceğini 
ortaya koydu. 
Araştırmada, yeşil 
çayda bulunan, 
katesin isimli antiok
sidan maddenin, 
kanser, kalp krizi ve 
felç riskini azalttığı 
belirlendi. Purdue 
Üniversitesi'nde 
besin bilimi üzerine 
çâîişan asistan pro
fesör Mario Ferruzzi 
hazırladığı raporda, 
"Henüz, sadece ilk 
aşama sonuçlarını 
elde ettik, ancak bu 
çözümü çok zor olan 
bir problemin, basit 
bir kimya sorununa 

indirgenmesini 
sağlayacak" dedi. 
Yeşil çaya meyve ve 
kremalardan oluşan 
çeşitli katkı mad
deleri ekleyen 
Ferruzzi, turunçgil 
lerden elde edilen 
meyve suyunun 
tedavi edici katesin 
sayısını 5 kata, C vit
amininin ise 13 kata 
kadar çıkardığının 
görüldüğünü 
kaydetti.
Narenciye suyu ve 
C vitamininin, 
katesinlerle bir- 
ieşerek bağırsaklar
daki çözülmeyi 
engelleyebileceğini 
ifade eden Ferruzzi, 
"Yeşil çayınıza 
meyve suyu ekle 
yerek, direncinizi 
arttırabilirsiniz" 
diye konuştu

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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.Savcıliğı 5131053
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Kesilen kurbanlar konserve kutuları
ile yoksullara dağıtılacak

Vergi kaçağına karşı 
gizli alışveriş timi

Türk Kızılayı Genel 
Başkanı Tekin 
Küçükali, "Kurban 
Bağış Kampanyası"nı 
başlattıklarını ve 
kesilen kurbanları 
konserve kutuları 
halinde yoksullara 
dağıtacaklarını açık
ladı. Türk Kızılayı'nın 
bir dönem kötü bir 
rüya gördüğünü, 
ancak o günlerin geri 
de kaldığını belirten 
Küçükali, "Yaralı 
aslan, tekrar orman
ların kralı oldu" dedi. 
2006 yılında bağışla 
nan kurbanların 
etlerinden elde edilen 
kavurmalarla yaklaşık 
400 bin kişiye ulaşan 
Türk Kızılayı, bu yıl 
da milyonlarca vatan
daşa yardımda bulun
mayı hedefliyor. Bu 
kapsamda planlanan 
"2007 Kurban Bağışı 
Kampanyası", * 
Türk Kızılayı Genel 
Başkanı Tekin ' 
Küçükali tarafından 
Ortaköy'deki İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü 
Sosyal Tesisleri'nde 
düzenlenen bir basın 
toplantısıyla tanıtıldı. 
Vatandaşların kampa
nyaya, tüm ulusal 
bankaların 2868 no’lu 
hesabına 240 YTL 
yatırarak, Kızılay 
şubelerinde makbuz 
karşılığında ödeme 
yaparak ve kurulacak 
standlara başvurarak 
katılabileceklerini 
belirten Küçükali, 
"Bizlere vekalet veren 
vatandaşların adres

Öğretmenlerin sorunları TBMM’de
Muhalefet partilerinin 
milletvekilleri, öğret
menlerin ekonomik 
ve özlük haklarıyla 
ilgili sorunlarını, soru 
önergeleriyle TBMM 
gündemine getirdi. 
MHP Hatay Milletve 

ı kili Turan Çirkin, Milli 
Eğitim Bakanı Hüse 
yin Çelik'in yanıtla
ması istemiyle TBMM 
Başkanlığına sundu 
ğu soru önergesinde, 
Türk-Eğitim Sen'in, 
"24 Kasım Öğretmen
ler Günü" dolayısıyla 
1700 öğretmenle 
anket çalışması yap
tığına dikkati çekti. 
Çirkin, ankete katılan 
öğretmenlerden 
yüzde 23.5'inin 
görevlerinden arta 
kalan zamanda ek iş

ve telefonları alı
nacak. Kurban 
kesiminin hangi 
kombinede, hangi 
saatte yapıldığını 
SMS ile bildirilecek. 
Kesilen kurbanın eti 
de yarım kiloluluk 
konserve kutuları 
ile bağış sahibine 
1-1.5 ay sonra 
sahibine 
gönderilecek" dedi. 
Geçen yıl toplanan 
bağışların Pakistan 
depreminde de 
kullanıldığını 
anımsatan Küçükali, 
Türk insanın 
kurban bağışları ile 
Pakistan'da 11 bin 
çadır kurarak 110 bin 
insana yardım ettik
lerini ifade etti. 2006 
yılı itibariyle kurban 
bağışı konusunda 
yeni bir uygulamaya 
geçtiklerini anlatan 
Küçükali, "Tamamen 
sağlıklı ortamlarda 
ve sağlıklı muhafaza 

yaptığının, yüzde 
89.6'sının kredi kartı 
borcu olduğunun, 
yüzde 91.4'ünün maa 
şından birikim yapa
madığının, yüzde 
78'inin ise bilimsel 
çalışmaları takip ede 
mediğinin ortaya çık
tığını bildirdi. Çirkin, 
şu soruları yöneltti: 
"Öğretmenlerin, me 
sai dışı zamanlarında 
ek iş yaparak itibarını 
zedelemelerinin 
önüne geçilmesi ve 
öğretmenleri tam gün 
okulda aktif kılacak 
bir çalışma ve maaş 
düzenlemesine gidil 
mesi konusunda ne 
düşünülmektedir? 
Öğretmenlerin do 
ğum izinleri, evlilik, 
çocuk, süt ve kira 

yapabilecek yarım 
kiloluk ve 2.5 kiloluk 
konserve kutuları 
hazırladık. Yarım 
kiloluk kutuları bağış 
sahiplerine, 2.5 
kiloluk kutuları ise 
kavurma yaparak 
fakir fukara gönderi 
yoruz. Bu yaptığımız 
çalışma, vatandaşlar 
tarafından takdir 
gördü, Diyanet İşleri 
Başkanlığı bu uygula
manın yaygın haie 
getirilmesini istedi. 
5 kiloluk bir etten 
2.5 kilo kavurma 
çıkıyor. Bu sayede » 
tüm fakir fukaranın 
evine et girmesini 
sağlayacağız" diye 
konuştu.
Bu kampanyayı 
doğru düzgün bir 
şekilde yapmak 
istediklerini, bayram
larda televizyonlarda 
yayınlanan kanlı 
görüntülerin bazı 
insanları kurban 

yardımı gibi ödenti
lerinde iyileştirme 
yapılması konusunda 
Bakanlığınızın 
nasıl bir çalışması 
bulunmaktadır?
Öğretmenlerin 
okul nöbet görev
lerinin ücretlendiril 
mesi konusunda 
Bakanlığınız ne 
düşünmektedir? 
CHP Zonguldak 
Milletvekili Ali Ihsan 
Köklü de Bakan 
Çelik'e yönelttiği 
soru önergesinde, 
Lüksemburg'ta bir 
öğretmenin maaşının, 
Türkiye'dekinin orta
lama 9 katı olduğunu 
belirterek, şu soru
larının yanıtlanmasını 
istedi: "Öğretmen 
maaşıyla 1923'te 20 

ibadetini az indirdiği
ni vurgulayan 
Küçükali, "Bu görün
tüler nedeniyle fakir 
fukaraya da daha 
az et gidiyor. 
Kampanya 
çerçevesinde Et 
ve Balık Kurumu ile 
anlaştık ve protokol 
imzaladık. Et ve 
Balık Kurumu'nun 
tüm şubelerini kam
panya boyunca kul
lanacağız. Aynı 
zamanda her kesim 
yerinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı, 
Veterinerler Birliği ve 
Noterler Birliği'nden 
bir eleman 
görevlendirilecek. 
Böylece yaptığımız 
işi daha da sağlam 
hale getireceğiz. Biz 
çok kurban kesmek 
değil, bu işi doğru 
düzgün yapma 
konusunda iddialıyız. 
Doğru bir şekilde 
yaparsak insanlar et 
yiyebilir. Yılda evine 
et girmeyen çok sayı
da insan olduğunu 
biliyoruz" şeklinde 
konuştu.
Küçükali ayrıca, 
kampanyada 
elde edilecek 
kavurma kutularını 
1 yıl içerisinde 
dağıtacaklarını, 
dağıtma konusunda 
da öğretmen, imam, 
muhtar ve Kızılay 
temsilcisiyle 
birlikte oluşturulacak 
listeyi göz önünde 
bulunduracaklarını 
söyledi.

cumhuriyet altını 
alınabilirken, 
2006'da bu rakam 
4'e düşmüştür. 
Öğretmenlerimizin 
aylıklarında ve 
saati 5 YTL olan 
ders ücretlerinde 
bir iyileştirme yap
mayı düşünüyor 
musunuz?lş 
güvencesi olmayan, 
kamuoyunda 
'sözleşmeli öğret
menlik' olarak 
bilinen 'kısmi zamanlı 
geçici öğretici* uygu
laması ve çok düşük 
ücretle çalıştırılan 
'ücretli öğretmenlik' 
uygulamalarının, 
'öğretmenlerin 
statüsü tavsiyesi' 
ilkelerine uymakta 
mıdır?”

Özellikle vergi 
iadesini kaldırdıktan 
sonra vergi 
gelirlerinde düşüş 
yaşandığı gerekçe
siyle eleştirilen 
Maliye Bakanlığı, 
vergi denetimi yap
mak için "gizli alış 
veriş timleri"ni 
devreye sokacak. 
Timler, bir tüketici 
veya tüccar gibi 
alışveriş yaparak 
vergi kaçırılıp 
kaçırılmadığını 
denetleyecek. 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'nda 
Bakanlığının 
2008 bütçesinin 
sunuş konuşmasını 

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. 
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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

yaptı. Bakanlığına 
bağlı Gelir idaresi 
Başkanlığı'nın 
faaliyetlerini 
anlatan Unakıtan, 
vergi denetimleri 
kapsamındaki 
yeni projeyi şöyle 
anlattı:
"Ekonomik hayatın 
içerisine girerek 
tıpkı bir tüketici 
ya da tüccar gibi 
alış veriş yapacak 
olan gizli alışveriş 
timleri önümüzdeki 
dönemde faaliyete 
geçecektir. Bir 
diğer konu olan 
fahri vergi müfet
tişliğinin uygulan
abilirliği konusunda
ki araştırmalar 
da en kısa zamanda 
tamamlanacaktır.”
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Marka Kardeşliği ŞAYPA'da!
6.99

YTL

l>^8

23-24-25 Kasım'da 
ŞAYPA'larda, 

iki ürün birlikte, 
daha hesaplı!



GÜLMİ YAPI
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

FİLÜ BOYR 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAR 
BİÜMÜM İNŞRAT 
MALZEMELERİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK S İ Y A S İ G A Z E T E S İ
24 Kasım 2007 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info(« gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE • ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MÖDELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.” 
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Yeni oluşturulan CHP İlçe Yönetim Kurulu açıklandı

CHP’de Cem Güler dönemi
Öğretmenler Günü kutlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreteri Öndev Sav tarafın
dan onaylanan Cem Güler başkan
lığındaki yeni yönetim kurulu dün il 
yönetimi tarafından açıklandı. CHP 
II Başkanı Gürhan Akdoğan, “Artık 
CHP Gemlik’te arzulanan sesini 
yükseltecektir” dedi. Cem Güler 
başkanlığında oluşan CHP İlçe 
Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu’ Osman Turan, Cemal Kırgız, 
Zafer Ülgen, Özcan Yerlikaya, 
İspir Özgür, Elif Durutan, Haşan 
Temel, Atilla Çağalı, Hakan Taş, 
Güzin Bozkurt. Haberi sayfa 3’de

24 Kasım Öğretmen
ler Günü bugün 
düzenlenecek 
törenle kutlanacak. 
Atatürk Anıtı’nda 
yapılacak ilk tören 
saat 10.00 da 
başlayacak.
İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet Ercü 
men tarafından anıta 
sunulacak çelengin 
ardından saygı 
duruşunda 
bulunulacak.
İkinci tören ise 
Kültür Merkezi’nde 
yapılacak.
Umurbey Celal 
Bayar Meslek Lisesi 
ile TSO Gazi İlköğ 
retim Okulu'nun 
organize edeceği 
törenler saygı duruşu 
ve İstiklal marşıyla 
başlayacak.
En geç öğretmenin

konuşmasının ardın 
dan öğrenciler şiir 
okuyacaklar. Emekli 
öğretmenler adına 
Nihal Yayuzdoğan'ın 
ardından İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümeh bir 
konuşma yapacak. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün konuş
malarının ardından 
mesleğe yeni giren 
öğretmenler yemin 
edecekler. Orta dere
celi okullar kompo 
zisyon birincisine 
verilecek ödülün 
sonrasında öğret
menler halk oyunları 
gösterisi yapacaklar. 
Belge ve plaket
lerin verilmesinin 
ardından tören 
sona erecek

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Öğretmenim..

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü..
24 Kasım, Millet Mekteplerinin açılışı ve 

Atatürk’ün Başöğretmen olduğu gün. 
Bugün tüm öğretmenler günlerini kutla
mak için törenler düzenleyecek.

Başöğretmenleri Atatürk’e şükranlarını 
sunacaklar.

Öğretmenler Günü nedeniyle gazete 
lerde kutlama ilanları çıkacak, büyük mar
ketler öğretmenler için indirimli satışlar 
başlatacak. Devamı sayfa 5’de

“Mesiek 
seçiminde ipleri 
elinizde tutun”

Gemlik ve Demirtaş 
Rotary Kulüpleri 
ile Gemlik Rotaract 
Kulübü öncülüğünde 
Umurbey Belediye 
si’nin desteğiyle 
"Ergenlikde kariyer 
planlaması" konulu 
konferans yapıldı. 
Konferansa UÜ İkti
sadi İdari Bi-1imler 
Fakültesi Ça lışma 
Ekonomisi ve 
Endüstriyel İlişkiler 
Bölümü Araştırma 
Görevlisi Dr. Selver 
Yıldız konuşmacı 
olarak katıldı. 4'de

r'HJLDA 
mıu.mıımwmı

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 
BİZE DANIŞMAYI 
UNUTMAYIN!

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

Tel: 0.224 513 11 75

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

24 Kasım...
Ulusları kurtaran muallimlerin günü..

Uygarlığın yollarında koşarken 
Işığımız söndü kaldık fenersiz 
Safsatayla oyalanıp dururken 
Uçup gitmiş eller bizden habersiz.

Atatürk'ün öğretmeni nerdesin 
Bak nesiller harcanıyor sessizce 
Gönlümüzde gene aynı yerdesin 
Ulemayı sürüyorlar sinsice.

Ahmet TIĞLI

İktidara gelen her siyasal yapı "insan 
ye tiştirmede" en önemli unsur olan öğret
meni hedef alarak sistemi rayından 
çıkarınca "gün"kutlasak ne olur kutla- 
masak ne olur.

"Öğretmen"ler günü.5
Buruk kutlama... Öğretmenin Acı Günü.. 

Kitap almakta zorlanan öğretmenin dramı..
Pazarda domates satan öğretmen 

öğrencisiyle karşılaşınca gizlendi..
Hep aynı başlıklar..
Ama yıllar geçiyor, gerçek değişmiyor..
Sosyo-ekonomik dengesizlik önce 

öğretmeni vuruyor dolayısıyla da toplumu..
Toplumu ayakta tutan isimsiz kahraman

lar sorunlu..
Eğitim sistemi felç..
İlkokul öğretmenlerim...
Feride Öğretmen..
Özlem Öğretmen
Oğuz Öğretmen
Haşan Öğretmen
Adnan Öğretmen
Yaşamımın biçimlenmesinde ilk 

akademik harcı koyanlar..
ABC'yi öğretenler..
Atatürk'ü doğru anlatıp yüreğimizde ve 

beynimizde yer almasını sağlayanlar..
Okuma alışkanlığı kazandıranlar..
Bugün..
Atatürkçü çizgiden sapmıyor,
O'nun ilke ve Devrimleri'ne olan 

bağlılığım sarsılmaz bir biçimde sürüyor
sa..

Laik, Demokratik Cumhuriyet'in temel 
değerlerini özümsediysem..

İlk öğretmenlerim sayesindedir..
Çünkü...
Akademik yaşamın başında atılan adım

lar "kalıcı iz"bırakıyor..
Dünya görüşünün oluşumunda "katal- 

izörlük"yapıyor.
Ne varki...
Türkiye Cumhuriyeti giderek "değerleri

ni" yitiriyor..
Eğitimde yaşanan sistemsizlik "nitelikli 

insan"profilinin oluşumunu zorlaştırıyor 
hat ta olanaksızlaştırıyor.

Atatürk'ün öğretmenleri eğitim siste
minden giderek uzaklaşıyor.

Emperyalizmin ve irticai girişimlerin 
arasına sıkışan öğretmenlerin bir bölümü 
nefes almakta zorlanıyor.

Gerçekler...
Aci ve iç yakıcı..
Ancak..
Yaşanan süreç seçme ve değerlendirme 

yeteneğinden uzak dejenere ve başı boş 
bir kuşak yetiştirdi..

Umutsuzmuyuz..
Asla..
Zaman alsada bilgi tohumları uygar 

yüreklere yerleştikçe öğretmene verilen 
değer bir gün anlaşılabilecek..

O günlerin yakında olması umuduyla 
öğretmenlerimi saygıyla selamlıyorum

Emeklinin çilesi her

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Emekli maaşlarını 
almak için ban|$a 
önlerinde kuyrûklar- 
da çile çeken 
emekliler şimdi de 
PTT önünde kuyruk 
çilesi çekiyor. ...

Daha önce bankalara 
gönderilen emekli 
maaşları artık 
direk olarak PTT 
şubelerine 
gönderiliyor. 
Emekli maaşlarını 
ilgili banka

şubelerinden almak 
isteyen emeklilerin 
düzenleyecekleri 
belgeleri SSK Genel 
Müdürlüğü'ne gön
dermeleri halinde 
istenilen bankalara 
ödemelerijgeliyor.

PTT binası önünde 
açılış saatini 
bekleyen emekliler I 
her yerde olduğu gibi 
yazın sıcakta kışın j 
ise soğuk ve yağmur-j 
da çile çekmeye 
devam ediyorlar.

SATILIK -KİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERLER
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, 
v Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
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.baytaslnşaat.com Tel: 513 42 21 -FaxF51î 17 94

http://www.baytasinsaat.com
ww.baytasln%25c5%259faat.com
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Yeni oluşturulan CHP İlçe Yönetim Kurulu açıklandı

CHP’de Cem Güler dönemi Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Öndev Sav tarafından onaylanan 
Cem Güler başkanlığındaki yeni yönetim kurulu dün il yönetimi tarafından açık
landı. CHP İl Başkanı Gürhan Akdoğan, “Artık CHP Gemlik’te arzulanan sesini 
yükseltecektir” dedi. Cem Güler başkanlığında oluşan CHP İlçe Yönetim Kurulu 
şu isimlerden oluştu; Osman Turan, Cemal Kırgız, Zafer Ülgen, Özcan Yerlikaya, 
İspir Özgür, Elif Durutan, Haşan Temel, Atilla Çağalı, Hakan Taş, Güzin Bozkurt.

lün CHP ilçe binasında yapılan

Seyfettin SEKERSÖZ

Erdem Akyürek ve 
yönetiminin görevden 
alınmasından sonra 
oluşturulan 
Cem Güler başkan
lığındaki liste 
CHP Genel Sekreteri 
Öndev Sav'ın 
imzasıyla onayla
narak II yönetimi 
tarafından dün 
açıklandı.
-CHP İlçe başkanlığı
na gelen İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, 
İl Sekreteri Metin 
Şerbetçioğlu, İl 
Saymanı Selim 
Lumah ve İl Eğitim 
Sekreteri Ali 
Küçüksarı ile 
birlikte kararı 
yeni İlçe Başkanı 
Cem Güler'e verdi, 
ilçe binasında 
açıklama yapan 
il Başkanı Gürhan 
Akdoğan, uzun 
süredir CHP ili ilgili 
haberlerle Gemlik'i 
meşgul ettiklerini 
belirterek "Artık 
CHP Gemlik'te 
arzulanan sesini yük
seltecektir" dedi. 
Cem Gülerle birlikte 
Gemlik siyasetine 
daha yakın ve duyarlı 
olacaklarını söyleyen 
Akdoğan, "İl yönetimi 
her zaman kendisinin 
ve yönetiminin 
arkasında olacaktır" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik'e ilçe yöne
timine kararı tebliğ

etmek için geldikleri
ni vurgulayan İl Baş 
kanı Gürhan Akdo 
ğan, "Cem Güler 
başkanlığında oluştu
rulan yeni yönetimi 
kutluyorum ve onlar
dan çok büyük işler 
bekliyorum" dedi. 
HEDEFİMİZ 
GEMLİK'TE 
ÇITAYI YÜKSELTMEK 
Önümüzde yapılacak 
CHP İlçe seçimleri 
için hazırlıklara baş 
ladıklarını ve amaç 
larının bu seçime 
partiyi başarıyla 
götürmek olduğunu 
söyleyen yeni 
Başkan Cem Güler, 
"Partimizi Gemlik'te 
en üst seviyeye 
getirmenin yollarını 
arayacağız" dedi. 
Zeytinle ilgili de 
görüşlerini açıklayan 
Güler, "Zeytinin gele
ceği konusunda par
timin alacağı görüşler 
çok önemli. Birlikle 
rimiz İyi yönetilmiyor, 
bunda mevcut hü 

kümetin büyük rolü 
var. Hükümet kendi 
görüşleri doğrul
tusunda birlikleri 
yönetmek 
istiyor" dedi. 
Öğretmenler 
Haftası nedeniyle 
de kendilerini 
kutlayan Güler, 
öğretmenlerin 
özlük haklarının 
mutlaka 
çözümlenmesi 
gerektiğini savundu. 
Telekom grevine 
de değinen Güler, 
burada çalışanların 
mağdur olduklarını 
belirterek 
"Telekom'un büyük 
hissesinin Ermenis 
tan soykırımını 
tanıyan bir ülkeye 
satılması onur 
kırıcıdır" diye 
konuştu.
UYUYAN 
DEVİ 
UYANDIRACAĞIZ 
Gemlik'te son 
dönemde kötü ve 
başarısız bir 

belediye yönetimi 
olduğuna dikkat 
çeken Güler, 
"Ama nedense 
kimse bu konuda 

yetirli çalışma ve 
girişimlerde 
bulunmuyor. 
Biz uyuyan devi 
uyandırmak 
istiyoruz. Belediye 
yönetiminin 
başarısızlığını 
Gemlik'e duyurmak 
istiyoruz.

Önümüzdeki 
dönem bizim 
için çok önemli. 
Tüm bunların yanı 
sıra birde beldelerin 
Büyükşehir yöne
timine geçmeleri 
söz konusu.
Belde yönetimlerini 
kaldırmak çok 
üzücü. Orada 
yaşayanların 
demokratik 
hakları ellerinden 
alınıyor" 
şeklinde konuştu. 
CHP Gemlik 
İlçe yönetimi 
yeni atamadan 
sonra şu 
isimlerden oluştu: 
Başkan Cem Güler, 
Yönetim 
Kurulu Üyeleri: 
Osman Turan, 
Cemal Kırgız, 
Zafer Ülgen, 
Özcan Yerlikaya, 
Ispir özgür, Elif 
Durutan, Haşan 
Temel, Atilla 
Çağalı, Hakan Taş, 
Güzin Bozkurt.

Öğretmenler....
Öğretmenlik, sanki çile mesleği oldu.
Yıllarca çile çekmeden ataması yapılan yok gibi.
Kapıda atama bekleyenler mutsuz da, görevdeki 

ler mutlu mu?
Alın birini vurun diğerine.
Öğretmenler arasında mutsuzluk oranı had safha

da. Ve giderek artıyor.
Öğretmenin mutsuz olduğu toplumlarda ise öğren 

ci ve velilerin mutlu olduğu düşünülemez.
Zaten mutlu değiliz..
Öğretmen devamlı ekonomik sıkıntı içinde ise, 

siyasi baskı onu konuşamaz, aktif işlerde çalışamaz 
duruma sokuyorsa, il ve ilçelerdeki iktidar partisi 
başkanlarının tayinini yapacakları listesinde devamlı 
bulunuyorsa onun yüzü gülmez.

Öğretmenleri maaşları çoluk -çocuklarını insanca 
geçindirecek seviyenin altında olup ta ikinci işlerde 
çalışırken, (seyyar satıcılık yapmak, limon satmak 
gibi) görmek toplum için bir ayıptır. Bunları yaşa
mak ve görmek bir öğretmen çocuğu olarak beni 
üzüyor ve vicdanımı yaralıyor.

Yukarıda ballı börek yiyenler sizleri de bu elleri 
öpülesi öğretmenler yetiştirdi.

Ne çabuk unuttunuz..
Yüzlerdeki karamsarlığın önemli gerekçelerinden 

biri de bu.
Şakın göz ardı etmeyin.
Öğretmenlerinizle yakından ilgilenin.
Onların mutsuzluğu, aslında toplumun mutsuzlu 

ğunuzdur.
Bu zor günlerinde onların yanında olun ki geri 

dönüşümü sıkıntı, öfke ve çaresizlik değil, sevgi, 
hoşgörü ve güler yüz olsun...

İşsiz öğretmenler Ankara'da Milli Eğitim Bakanlı 
gı'nın önünde seslerim duyurmaya çalışırlar.

Ama ne yazık ki fazla bir katılım olmaz.
Böylesi durumlarda, hep binlerinin kendileri adına 

mücadele vermesini isterler.
Bu yüzden de zahmet edip toplantılara katılma

zlar.
Sonuçta da, yüz binlerce mağdur olduğu halde, 

protestocuların sayısı birkaç yüzle sınırlı kalınca cid
diye alınmazlar.

Bekleyip göreceğiz. Bir bardak suda fırtına mı ko 
partılıyor yoksa gerçekten bıçak kemiğe mi dayandı, 
hep birlikte şahit olacağız.

Bu da sizin yanlışınız sayın öğretmenler.
Korkmayın, katılın..
Eğitim sendikaları böylesi günler için vardır.
Öyle de olmalıdır..

Güya örgütlüler, güya mesleki sorunların çözümü 
için kuruldular.

Ama sanki onlar da işsiz öğretmenlerin yanında 
değil.

Özal, ben vatandaşın zengin olanını severim 
demişti.

Sendikalar da öğretmen fakir diye onun yanında 
değil..

Sayılar açıklanmalı.
Öğretmenlerden gelen bilgiler, Milli Eğitim'de çok 

çarpık bir tablonun ortaya çıktığını gösteriyor.
Öğretmenlik yapmayı haiz yüz binlerce öğretmen 

varken, bu kadroların ehil olmayan isimlerle ya da 
"sözleşmeli", "ücretli" gibi taşeron mantığıyla doldu
rulduğu dikkati çekiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, şu soruların cevabını bir an 
önce vermelidir:

■ Norm kadro esasına göre kaç öğretmen ihtiyacı 
var?

■ Mevcut kaç öğretmen bulunuyor?
- Bu öğretmenlerden ne kadarı sözleşmeli, ne 

kadarı, ücretli ve ne kadarı usta öğretici?
■ Öğretmen ihtiyacı hangi branşta, ne kadar?
- Önümüzdeki 5 yılda hangi branşlarda yaklaşık 

kaç öğretmen alınacak?
• Eğitim fakültelerine bu hızla öğrenci alınmaya 

devam ettiğinde
10 yıl sonraki işsiz öğretmen sayısı bugünkünün 

neredeyse beş katı olacak?
Bu konuda YÖK ile ortaklaşa bir çalışma içine gi

rildi mi?
Gelecek için planı programı olmayan bir bakanlık 

nasıl böyle öğrenciler yetiştirebilir ki?
Bunlar açıklanmahdır.
Yok eğer varsa, kamuoyuyla paylaşmalıdır.
Benim diyeceklerim bunlar...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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UU İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Selver Yıldız öğrencileri bilgilendirdi

“Meslek seçiminde ipleri elinizde tutun”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey Celal Bayar 
Kütüphane salonunda 
öğrencilere yönelik 
"Ergenlikde kariyer 
planlaması” konulu 
konferansta konuşan 
UÜ İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi 
Çalışma Ekonomisi 
ye Endüstriyel 
İlişkiler Bölümü 
Araştırma Görevlisi 
Dr. Selver Yıldız 
"Meslek seçimi ile 
kariyer yapmada 
ipleri elinizde tutun" 
önerisinde bulundu. 
Gemlik ve Demirtaş 
Rotary Kulüpleri 
ile Gemlik Rotaract 
Kulübü öncülüğünde 
Umurbey Belediye 
si’nin desteğiyle 
düzenlenen 
konferansa, 2440. 
Bölge Guvernörü

Sezai Moral, 
Asistan Guvernör 
Tunca Toker, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi son 
sınıf öğrencileri, 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu ve Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu sekizinci sınıf 
öğrencileri katıldılar. 
KARİYER YAPMAK 
UZUN 
YOLCULUKTUR 
Meslek sahibi yada 
kariyer sahibi olma 
nın uzun bir yolculuk 
gerektirdiğinin altını 
çizen Dr. Selver 
Yıldız, "Bu yolculukta 
hedef sürekli 
büyüyerek devam 
eder" dedjZgM6 
İnsanın kendini

geliştirmek için mut
laka çeşitli eğitimler 
alması gerektiğini de 
vurgulayan Dr.
Yıldız, "İçinde bulun
duğunuz yaş dönemi 
çok zor bir dönemdir. 
Yani ergen ve ergen
lik dönemini kastedi 
yorum. Ergenlik bazı 
yerlerde insanı küçük 
gösterir, bazı yerlerde 
ise büyüktür. Bu 
dönemde meslekle 
ilgili kararlar alınır, 

öncelikle ergenliğe 
erişmekte olan sizin 
gibiler ailelerin öner 
diği mesleklere yönel 
tilirsiniz. Aileleriniz 
ve yakınlarınız sizlere 
yol gösterir, s izler ise 
toplum içinde kalacak 
bir meslek mi seçe
ceksiniz yoksa kendi 
başınıza iş yapacak 
tek kişilik bir meslek 
mi istiyorsunuz buna 
karar verecek olan 
sizler olmalısınız.

Seçeceğiniz meslek 
sizi zaman içinde 
nerelere götürür neler 
kazandırır bunları iyi 
düşünmelisiniz. Bu 
nun yanında seçece 
ğiniz meslek sizi 
nasıl tatmin edecektir, 
ne kadar para 
kazandırır hep bunları 
düşüneceksiniz. 
Bunun için sizi 
ilgilendiren meslek 
seçiminde çok 
düşünmelisiniz" dedi. 
İPLERİ ELİNİZDE 
BULUNDURUN 
Ailelerin seçtiği 
meslekleri bazen 
çocukların sevmeye- 
bileceklerini de qne 
süren Dr. Selver 
Yıldız, "İstemediğiniz 
meslek sizin kayıp 
yıllarınız olur. 
Gelecekte ne ola
cağınıza sizler karar 
vermelisiniz, bunu 

ailelerinize bırak
mayın, ipleri kendiniz 
elinize alın" dedi. 
Mesleklerin sadece 
para kazanmak ve 
ekonomik ihtiyaçları 
karşılama aracı 
olmadığını da anlatan 
Dr. Yıldız, “Birey 
mes leki etkinlikleri j 
yoluyla bir şeyler 
üreterek yetenekleri- ] 
ni, becerilerini, 
kariyerini geliştirir. .. 
Böylece başarılı 
olarak doyum 
sağlar" 
şeklinde konuştu. 
Konferansın 
bitiminde Rotary 
Kulüpleri tarafından 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
Dr. Selver Yıldız'a 
desteklerinden 
dolayı teşekkür 
plaketi verildi.

K AŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Gemlik Karfez

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Şiir Köşesi
Ahmet AKSOY 

Emekli Öğretmen
EMEKLİYİM

Emekliyim şu an işe yaramam 
Çalışmanın zevkine asla varamam 
Azrail gelince karşı koyamam 
Ben artık yolcuyum ebediyete 
Son yolculuk için tren beklerim 
Böyle geçiyor benim günlerim 
Hastayım yatakta hep inlerim 
Mutlak varacağım ulu hazrete 
Okulda hep saydı öğrencilerim 
Onlara mirastır tüm bilgilerim 
Hepsine sağlık ve başarı dilerim. 
Asla doyum olmaz böyle hizmete 
Bunu böyle bilsin meslekdaşlarım 
Akacak daim şu gözyaşlarını 
Eğer anmazlarsa o yavrularım 
Asla kavuşamam ben o cennete.
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Öğretmenim..
Bankalar ise düşük faiz vererek 

öğretmenleri borçlandırmanın yol
larını arıyorlar.

Öğretmen dediğin kim ki?
Öğretmen, öğreten ve eğitendir.
Kişiye kimliğini kazandıran, 

O'nu aydınlatan, geleceğinin yolu 
nu çizendir.

Bu nedenle mesleklerin değer 
tisidir öğretmenlik mesleği..

Tahtadan masa yapamıyor 
öğretmen, demirden korkuluk..

O insanı biçimlendiriyor.
Toplumlara yol gösteriyor, ge 

leceğin yöneticisini, bilim adamı 
nı, sanatçısını, sporcusunu yetiş 
tiriyor.

Evde ana ve babadan sonra 
çocuğumuzu teslim ettiğimiz 
kişidir öğretmen.

Bu nedenle hem anadır hem 
baba..

Kutsal insan, saygın insan..
Tabii bu saydıklarım o yüce 

mesleği gereği gibi yapanlar için 
söylenen sözlerdir.

Uzun yıllar öğretmenlik yaptım.
Sınıfıma her girişimde öğrenci

lerime birşeyler kazandırmak için 
çabaladım.

O’nun huzuruyla yaşadım.
Çocukların çağdaş birer yurttaş 

olması için onlara yol gösterdim.
Tüm öğretmenlerin de aynı 

duygular içinde olduklarını sanı

Güne^Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmail.com

İyi insan, iyi yurttaş, bilgili 
insan öğretmenlerin eseridir.

O nedenle, toplumların geleceği 
onların ellerinde yoğrulur.

Uluslar, iyi yetişmiş ve bilgili 
insanlarla yükselirler.

Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal, 
"Yaşamda en doğru yol gösterici 
bilimdir.” derken, bilime giden 
yolun taşlarını ören de öğret
mendir.

O taşlara basarak bilimle ula 
şırsınız.

Geleceğin yaratıcısıdır öğret
men.

Ana kadar, vatan kadar kut
saldır öğretmen..

Ama öğretmen de bir insandır. 
Etten kemikten ve duygudan 
oluşan bir canlıdır..

Yer, içer, okur, öğretir, yatar 
kalkar ve bir gün vere vere tü 
kenir.

Hiç kimse onun bir insan 
olduğunu unutmamalı.

O bir babadır, bir annedir, bir 

ağabeydir, bir abladır..
Ama insandır..
İnsanca yemesi içmesi, barın

ması gerekir.
Bunu ona sağlayacak ise 

devlettir.
Bakın öğretmenlerin yüzde 

89.6’sının borçlu olduğunu geç 
tiğimiz günlerde yazdım.

Büyük bir çoğunluğunun kendi 
evi yok.

20-25 yıllık bir öğretmenin eline 
en çok bin, bin 500 YTL aylık 
geçer.

Ev kirası, doğal gaz, elektrik, 
mutfak masrafı, çocuklarının 
eğitim masrafı, öğretmenler ay 
sonunu zor getirirler.

Bir çoğu ikinci iş yapar geçin
mek için.

Geçim sıkıntısı çeken bir öğret
men, sınıfındaki öğrencisine yarar
lı olabilir mi?

Öğretmenler uzun yıllardan 
beri, özlük hakları, demokratik 
hakları konusunda iktidarlarla çe 

kişiyor.
İstedikleri şekilde örgütlene

miyorlar.
Örgütlenseler bile patron olan 

devletle pazarlık etme şansları 
yok.

Verilene razı olmak zorunda 
kalıyorlar.

AB kapılarında dolandığımız 
bu günlerde AB'ye girmiş 
ülkelerin geçim sıkıntısı diye bir 
dertleri yok.

Bir sıralama yapılsa 
ücret bakımından en düşüğünü 
Türk öğretmenlerinin aldığını 
görürsünüz.

Bir öğretmenin 25 yıl 
çalıştıktan sonra başına sokacak 
bir ev alma şansi yok bugün.

Öğretmenlerin sorunu yalnız 
ücret sorunu değil.

Demokratik yönetim, oliul 
ve işliklerin yetersizliği, eğitim*sis- 
temindeki sorunlar... ,

Bunlar giderilsin istiyoruz.
Tüm çalışanlar gibi öğretmenler 

de insanca yaşayacak bir 
ekono miye kavuşmadıkça 
öğretmenler verimli olamazlar.

Öğretmenden çok şey 
beklerken, öğretmene vermemek 
olmaz.

Geleceğimizi yaratan çocuk
larımızı yetiştiren öğretmenleri 
mizin Öğretmenler Günü kutlu 
olsun.

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Geleceğimizin teminatlarını 
yetiştiren tüm 

öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Günü 

Kutlu Olsun...

OztVvV^Vc
bir1 jd&ıd”

Hisar Mahallesi Ihça Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı Gemlik / BURSA 
Tel: (0.224) 513 68 00-513 32 46

mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Erili te memura M haber Bütçe maratonu 4 Aralık’ta başlıyor
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, 
CHP ve MHP'li 
milletvekillerinin, 
memur ve emekli 
maaşlarının artırıl
masına yönelik 
verdikleri önergeler 
kabul edilmedi. 
Komisyonda söz 
alan MHP Konya 
Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, Hükümet ile 
memur sendikaları 
arasında gerçek
leştirilen toplu görüş 
melere değinerek, 
"Bu görüşmede 
memurlar uçuk 
rakam istemedi. 
Memura gelince kılı 
kırk yarıyorsunuz, 
cebinizde adeta 
akrep var" dedi. 
CHP İstanbul 
Milletvekili Mustafa 
Özyürek ise geçmiş 
dönemlerde memur 
ve emeklilerin 
TBMM'de yapılan 
bütçe görüşmelerini 
dikkatle izlediğini, 
son zamanlarda 
ise TBMM'nin umut 
kapısı olmaktan

| çıkartıldığını 
| söyledi. Artım 
l memur ve 

emeklilerin

Hükümetin veya 
Başbakan'ın iki 
dudağı arasına bak
tığını ileri süren 
Özyürek, "Biz güzel 
evlerde oturup lüks 
arabalara bindiğimiz 
için bu insanların 
dramlarını hissetmi 
yoruz" diye konuştu. 
Bunun üzerine 
AKP Konya 
Milletvekili Mustafa 
Kabakçı, partilerin 
hangi semtlerden ne 
kadar oy aldığına 
bakılmasını istedi. 
"Fakir, fukaranın 
oyunu alan AKP'dir. 
Bizim orijinimiz 
oradan geliyor" 

diyen Kabakçı, bu 
konuyu ajite etmek 
için "güzel evlerde 
oturup, lüks 
otolara binmeyi" 
söylemenin 
şık olmadığını 
bildirdi. Kemal 
Unakıtan da bütçe 
görüşmelerinde 
"Memura zam 
yapılması 
konusunda önerge 
vermenin" adet 
haline geldiğini, 
5 yıldır aynı şeylerin 
yapıldığını anlatarak, 
muriaıeıeı panıierı’nıh 
"Memurların sürün 
düğü" yolundaki 
sözlerini eleştirdi.

2008 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçesi 
Yasa Tasan'sının 
Meclis Plan Bütçe 
komisyonu'ndaki 
görüşmelerinin 
tamamlanmasından 
sonra, 4 Aralık Salı 
günü Meclis Genel 
Kurulu'nda bütçe 
maratonu başlaya
cak.
Plan Bütçe Korniş 
yonu'nun, muhalefet 
şerhlerinin de gelme
siyle birlikte önü ’ 
müzdeki hafta başın
da raporu teslim ede
ceği bildirildi.
Hazırlanan takvime 
göre, Genel Kurul' 
daki bütçe görüşme 
lerinin 11 gün sürme
si bekleniyor. Böy 
lece 20 Aralık’ta 
başlayacak Kurban 
Bayramı tatili önce 
sinde bütçe 
görüşmeleri tamam
lanmış olacak. 
- RENKLİ 
TARTIŞMALAR - 
Komisyonda 25 
Ekim'de başlayan ve 
23 Kasım'da biten 
bütçe görüşmeleri 5 
için toplam 21 
toplantı yapıldı. Bu 
toplantılarda AKP 
Kırıkkale Milletvekili 
Mustafa Özbayrak'ın, 
Alevileri satanistlere 
benzetmesi ve yük

sek yargı organları 
için “tay-tay”hlar 
ifadesini kullanması 
ile DTP'lilerin bazı 
sözleri tartışmalara 
yol açtı.
Plan Bütçe Korniş 
yonu'nda yaşanan ve 
akıllarda kalan bazı 
tartışmalar şunlar: 
- BÜTÇEDE SINIR 
YOK ARKADAŞ - 
- Maliye Bakam 
Kemal Unakıtan, 
DTP Diyarbakır 
Milletvekili Gültan 
Kışanak ve DTP 
Şırnak Milletvekili 
Hasip Kaplan'ın, sınır 
ötesi operasyona, 
bütçeyi etkiyeceği 
gerekçesiyle karşı 
çıkmaları üzerine, 
“Vallaha bütçede bir 
sınır yok arkadaş. 
Ben size söyleyeyim. 
Vatan mevzu bahisse 

gerisi teferruattır. 
Bunun böyle bilin
mesi lazım” dedi. 
- ALEVİLER VE 
SATAN İSTLER- 
AKP Kırıkkale 
Miüatvekili Mustafa 
Özbayrak, Alevilerin 
Diyanet Bütçesi'nden 
hizmet alma talepleri 
hakkında 
konuşurken, 
Aleviliğin son 
dönemlerde ayrı bir 
din gibi pazar- 
landığını belirterek, 
“Alevilere bir tah
sisat yapılırsa, 
Aleviliğin diğer kol
ları bize de tahsisat 
yapın derse ne ola
cak? Mecusiler, 
Satanistler gibi gru
plar da benzer tale
plerle gelebilirler” 
dedi. CHP'liler tepki 
gösterdi.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK
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34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz
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DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
MASA SÜMENİ - KARTON FANTAZİ ÇANTA - ÇANTALAR - OTO KOKUSU - 
ANAHTARLIK - KÜLLÜK - KALEMLİK - TABAK ALTLIĞI - SAAT ÇEŞİTLERİ 

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
Körfez Ofset matbaacilik ■ yayincilik ■ reklamcilik
istiklal Cad. Bora Sok, Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 95 33 Fax: 513 35 95
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“Öğretmenler, 
yeni nesil 

sîzlerin eseri 
olacaktır...”

Sevgili Öğretmenlerimiz, 
eserlerinizle Türkiye daha güzel 

günlere kavuşacaktır.

Gününüz Kutlu Olsun...

DEMOKRAT PARTİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI
YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI

Faruk GÜZEL
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Merkez: Yeni Pazar Cad. Şaypa’nın 60 mt ilerisi 
TEL: 0.224 513 40 95 - GSM. 0.555 350 52 41 - GEMLİK 
mm Şube: Minibüs Garajı Arkası İmren Izgara Karşısı 

Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK

AKP Gençlik Kollarında seçime gidiyor
AKP Gençlik Kolları 
2. Olağan kongresi 
bugün saat 
17:00'de Akar 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak.
AKP Gençlik Kollan 
10 Temmuz 2004 
tarihinde birinci 
olağan kongresini 
yaparak gençlik 
kollarında kongreyi 
başlatan ilk siyasi 
parti olmuştu. 
Kongreyle ilgili açık
lama yapan AKP 
Gençlik Kolları Baş 
kanı Adnan Kırlak, 
"Siyasette gençlere 
yer vermek ustalığın 
şiarmdandır' diyen 
Başbakanımız ve 
Genel Başkanımız 
R.Tayyip Erdoğan'ın 
biz gençlere 
verdiği destekle 
çalışmala rımızı 
geçmişte olduğu 
gibi şimdide hızla 
sürdürüyoruz"

dedi.
Bugün saat 17:00’de 
Akar Düğün 
Salonu’nda yapılacak 
olan kongreye dele 
geleri ve Gemlik hal 
kını davet eden AKP 
Gençlik Kollan Baş 
kanı Adnan Kırlak, 
kongrede gençlik 
kolları başkanlığına 
yeniden aday

olduğunu 
belirterek 
delegelerin 
desteğini istedi. 
AKP Gençlik Kolları 
2. Olağan Kongresin 
de tek listenin 
aday gösterileceği 
belirtilirken 
kongrede 
bir başka adayın 
olmadığı öğrenildi.
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KURU umu GEMLİK'TEKİ ADRESİ
Gemlik'te 

ilk ve tek son sistem 
makinalarla 

kuru temizleme,
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EYLÜL AYI FATURASI 
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çamaşır ve 
Halı Yıkama işleri

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I
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ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 
ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

AĞUSTOS AYI FATURASI
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PFR. SAT. 0EO. 
StpÇ No. 
Itarka/Tip 
Çarpan 
Son Endeks 
İlk Endoks 
K) Ek Tüketi m 
Tra’e Kaybı 
lâke’lm
Bitim Fiyat 
Tüketim Tutan

AKTİF 
50091360

KTŞ
1

22517.000
15657.000

ENDÛKTIF KAPASIT1F 
50091360

MYS 
1 

15403.000 
14650. (XX)

biJüÜ.OUO
0.12423

Û.000 
0.05983

6174.(XX
0.Û590:

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 BFDEI.İ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTIF 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.

UNELSAN, UZMAN KADROLARI VE YEN 
(ONUDAKI İORU VE SORUNLARIN

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA
BIBBB4^B ^*MHB 02268121829-022681223669 9 B 'K 9Lv Jf 1B B B www:umelsan.com.tr

info@umelsan.com.tr

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

ACİL SATILIK te KİMLİMİZ İÇİM BİZİ AMAffllZ
f

$Is

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
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

İSBANKASIKONUT KREDİLERİNE
ARACILIK YAPILIR

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

Macide ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fa 514 10 21

s
g £ 
S

s»

www:umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr


Gemlik KSrfezl

KAZA GELİYORUM DEMEZ! 
FAKATDEPREMGELIYOR!

Umurbey Celal Boyar evlerinde 
Süper ova ve Körfez manzaralı 

sahibinden satılık villa.
GSM: 0.532 622 66 84

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ 2 YIL SİGORTA 

DENEYİMİ OLAN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GÜNEŞ SİGORTA 

ÇIPA LTD. ŞTİ.
TEL : 514 28 28

Bursa Trafik Şube Müdürlüğü’nden 
aldığım ehliyetimi, Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanımı 
Bursa Sosyal Sigortalar Müdürlüğü’nden 
aldığım emeklilik cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Halit ŞENER

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

।‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
HELLOVEEN 
TESTERE 4

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM
8 YAŞ

KURBANLIK ve MUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛOElM

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Seanslar
12.00- 14.15.- 16.30- 20.15
12.00 ■ 14.00 - 16.00 - 18.00 • 20.00

OZELAYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU
Okulumuz bünyesinde 

çalışacak 
PDR Öğretmeni aranıyor
Müracaat Tel: 513 50 84

€l€MRN AR ANIVOR
Şirketimiz bünyesinde çalışacak 
Mermer konusunda deneyimli. 
Mühendis veya Teknik eleman 

İŞLETME MÜDÜRÜ aranıyor.
Başvuruların şahsen yapılması 

rica olunur.
HELMERSAN A.Ş.

Umurbey Sanayi Bölgesi * GEMLİK
Tel: 0.224 513 45 17 
Fax:0 224 513 22 83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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W birinci fade İsılıyız
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti tarafından 
oiganize edilen 
2007-2008 eğitim 
öğretim yılı 
1. Küme Yıldız 
Erkekler Futbol 
birinciliği maçları 
dün başladı.
Gemlik Atatürk 
Stadında dün 
oynanan ilk maçta 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Küçük Kumla Alî 
Kütahya İlköğretim 
Okulu'nu 5-1 
yenerek iyi 
başladı.
Bölge 
hakemlerinden 
Aziz Sonat'ın 
yönettiği ve 
Mehmet Bulut ile 
Cihan Doğanay'ın 
yardımcılıklarım 
yaptığı maçta 
ilk yarıyı 
Ali Kütahya 
Aydın'ın 
penaltıdan attığı 
golle 1-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıda rakibi 
karşısında üstün 
bir oyun sergileyen 
Şehit Etem takımı 
Serdar'ın 2, 
Hüseyin, Niyazi 
ve Emrah'ın 
attığı gollerle 
sahadan 5-1 gibi 
farklı galibiyetle 
ayrılmasını bildi. 
Şükrü Baş'ın 
yönettiği ve 
Mehmet Bulut ile 
Cihan Doğanay'ın 
yardımcı 
hakimliklerini 
yaptığı günün ikinci 
maçında ise 
Cumhuriyet 
İlköğretim takımı

I Orhangazi Ali 
Tekin İlköğretim 
takımıyla karşı 
karşıya geldi. 
Çekişmeli geçen 
maçta rakibi 
önünde daha üstün 
oynayan ve 
yakaladığı 
pozisyonları iyi 
değerlendiren 
Cumhuriyet 
İlköğretim takımı 
Selim'in 3 ve ser- 
hat'ın attığı 
gollerle sahadan 4-1 
ayrılarak turnuvaya 
moralli başladı.

-a

MAN 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 1
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

KAŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

i»

T'£IHA^h “SUYUNU BO?A ... mı. ■ıııııııı..............m HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2913 

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-ReklamcıliK Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Elektromanyetik dalgalar 
asabi yapıyor

Sağlıklı kalp ve akciğer için ayva
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Fizik 
Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. 
Osman Demircan, 
elektronik aletlerin 
yaydığı yüksek 
frekanslı manyetik 
dalgaların sinir 
sistemini etkilediğini, 
dolayısıyla 
insanların daha 
stresli, daha 
yorgun, daha 
kararsız hale 
geldiğini bildirdi. 
Prof. Dr. Demircan, 
başta bilgisayar ve 
televizyon olmak 
üzere elektro
manyetik dalga 
yayan ve evlerde 
sıklıkla kullanılan 
elektronik aletlerin 
yaydığı manyetik 
dalgaların, 
yüksek frekans 
içermeleri halinde, 
insan vücudundaki 
minerallerin 
elektronlarını 
kopardığını söyledi. 
Serbest 

elektronların 
vücutta elektrik 
akımı oluştur
duğunu, bu 
elektrik akımının 
sinir sistemini 
olumsuz yönde 
etkilediğini belirten 
Prof. Dr. Demircan, 
metal aletlere 
dokunulduğunda 
ortaya çıkan 
kıvılcımın bu 
etkileşimden 
kaynaklandığını 
ifade etti.
Prof. Dr. Demircan, 
bu etkileşimi 
Gidermenin en 
kolay yolunun 
elleri ve yüzü 
zaman zaman 
yıkamak, 
çıplak ayakla 
toprakta yürümek 
olduğunu söyledi. 
Demircan, elektro
manyetik etkiden 
korunmanın bir 
başka yolunun 
ise elektronik 
aletlerin bulunduğu 
ortamlardan uzak 
durmak olduğunu 
belirtti.

Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Faruk Yorulmaz, 
birçok hastalığa 
şifa olan ayvanın 
kalp, akciğer, boğaz, 
mide, göz, bağırsak 
ve ağız rahatsızlık
larının tedavisinde 
faydalı olduğunu 
söyledi.
Prof. Dr. Yorulmaz, 
ayvanın faydalarının 
çok eski çağlardan 
beri bilindiğini 
belirterek, "Romalılar 
parfümden, bala 
kadar her şey için 
ayvanın meyve 
ve çiçeklerini 
kullanmışlar" dedi. 
Dünyada en fazla 
ayva üretimi yapan 
ülkeler içinde 
Türkiye'nin de 
bulunduğunu 
belirten Yorulmaz, 
"Bu mevsimde her 
yerde oldukça 
ucuz fiyata ve bol 
miktarda ayva 
bulmak mümkün. 
Ayvanın meyvesi 
gibi çekirdeği ve 
yaprakları da işe 
yaramakta boya ve 
kozmetik sanayinde,

tıpta da ilaç yapımın
da kullanılmaktadır. 
Ayva, protein, şeker, 
organik asit, A, B2 
ve C vitamini ve 
demir, bakır, pota
syum gibi mineraller
den zengin, tohumları 
ise yağ ve protein 
içermektedir"dedi. 
AYVANIN FAYDALARI 
Ayvanın birçok rahat
sızlığın giderilmesi ve 
korunmasında etkin 
olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Yorulmaz, 
şu bilgileri verdi.
"Ayva, çocuklarda 
sağlığı korur, büyüme 
ve gelişmeyi hız
landırır. Birçok 
hastalığa şifa olan 

ayva, kalp, akciğer, . 
boğaz, mide, göz, 
bağırsak ve ağız 
rahatsızlıklarının 
tedavisinde fay
dalıdır. Her yaşta 
sinir sistemini 
güçlendirir, mide 
ve bağırsakları 
zararlı mikroplardan 
koruyarak hazımsızlık 
gibi sorunları önler. 
Cildi ve tırnakları 
zinde, 
parlak ve daha 
sağlıklı hale getirir. 
Grip ve nezle de 
iyileşmeyi hızlandırır. 
Ayva ya da ayva 
suyu ishalin 
geçmesi için de çok 
faydalıdır.

Meyvesi veya 
meyvesinden 
hazırlanan şurup 
ve komposto 
ishale iyi 
gelmektedir.
Vücudun gücünü 
artırarak, zinde 
tutmaya yardımcı 
olarak yorgunluk 
ve bitkinlikten 
korur. Ağız 
kokusunu önler. 
İçerdiği vitamin 
ve minarelerle 
kalp ve damar 
hastalıklarından 
koruduğu, varisi 
önlediği ve varis 
tedavisine yardımcı 
olduğu, cinsel 
gücü artırdığı 
bildirilmektedir. 
Kandaki kötü 
kolesterolü düşür
erek damar sertliğin
den korur. Ayva 
hoşafı ağızdaki 
yaraların 
iyileşmesini 
hızlandırır.
Tereyağında 
pişirilen ayva, 
balgamı söker, 
kronik öksürüğe, 
solunum sistemi 
hastalıklarına ve 
bronşite iyi 
gelmektedir.”

IEIU
1.KALİTESERVİSMALZEMELERİ
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ŞOK FİYAT!
2.000.00 ■ YTL

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlldlr.)

^fcAZfersînsüreri Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
^Ze0ndftTwtenSoaT«.lW.Şti. TEL: 0.224 525 17 00 ■ GSM: 0 532 546 45 75 - www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr
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KEBAP ve YEMEK SALONU
KEBAP ve YEMEK SALONU 

it aiLdniiiLe. takat tok

Adana Kebap + Ayran + Salata 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 
10 Adet Lahmacun +1 Litre Cola 
Kıymalı Pide+Ayran + Salata 
Adana Dürüm 
Döner + Dürüm + Ayran

6.00 YIL 
10.00YTL 
12.50 YIL
3.50 YIL 
3.00YTL 

3.50 YIL

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay
Çorba
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı)
İskender + Tatlı
Urfa Kebabı + Salata + Künefe
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran
Pideli Köfte + Sütlaç

4.00 YTL
1.50 YTL
5.00 YTL
6.00 YTL.
7.00 YTL.
5.Ö0YTL 
6.00 YTL.

Çorba + Yemek+Pilav+Ayran + Salata 5.00. YTL
ÇORBA ÇEŞİTLERİMİN •

. ş| İŞKEMBE -PAÇA- MERCİMEK -EZOCELİN

İstiklal Cad. No: 20/A-GEMLİK 
İel: 0.224 512 20 02

✓SINIRSIZ KEBAP-KÖFTE
EV YEMEKLERİ-TATLI ÇEŞİTLERİ 1 

✓KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

S UHP'B
IEL5UM

W>WEI< SAN. TİC, LTD.

katılan Iİİm imlik kalkcna Ujtkkit thit.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLCR ve FATURA ÖD€M€ NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu

Turkcell, Vodafone, Avea 
Elektrik, Su, Telekom

K.K. Borçları, Baâkur, SSK
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI SMILE SHDP'TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Sıpile ADSL Tfirk Telekoıp BAŞVURU NOKTASI
- D-SMART SATIŞ NOKTASI

CEPTELEFONUSATIŞI
*■ TURKCELL-VODAFONE-AVEA-KONTÛR SATIŞI
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOLOJİK ÜRÜNİER i

PRATİK KRFDİ ®an^a ^an^a doİAŞMAdAN uyquN kREdi seçeneIcLerİ
IVFılllı I1I1LİZİ _______İlniyAç knedisi' taşit kürdisi ve Konut kürdisi jjj

ORHANGAZİCADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 51212 00



FİLLİ BOYR

güllü yapi
İZOLASYON 

HIRDAVAT 
NALBUR
SIHHİ TGSİSAT

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir v< RKS€SURR 
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK BİLİMUM İNŞAAT

HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

YAPI

Tel : (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75 MALZEMELERİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK S İ Y A S İ G A Z E T E S İ
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.
‘‘Kiralayın, araca yatırım yapmayın.” 
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı

Genç öğretmenler ant içti
24 Kasım Öğret

menler Günü Atatürk 
Anıtı’nda ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
törenlerle kutlandı. 
Mesleğe yeni başlayan 
genç öğretmenler ant 
içti, emekli olan öğret
menlere Kaymakam 
Mehmet Baygül tarafın
dan teşekkür plaketi ve
rildi. Düzenlenen çeşitli 
yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere ödül
leri dağıtıldı. Sayfa 3’de

Şehit Etem Yasamnutulmadı

1993 yılında şehit 
düşen Etem Yaşar, 
Öğretmenler Günü’n 
de unutulmadı.
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Müdür Yardımcısı 
Özkan Göle ve 
öğretmenler bu

anlamlı günde 
okullarının isimlerini 
taşıyan Şehit Etem 
Yaşar'ın Engürücük 
Köyü’nde bulunan 
eşi Sevim Yaşar ve 
annesi Selvet Yaşar’ı I 
ziyaret ettiler.
Haberi sayfa 4 de

Kadri GÜLER
kadri_gulcr@hotmail.com

GAne Bakış
Yılmaz Akkılıç

.. Yılmaz Akkılıç, 74 yaşında bir düşün 
emekçisi..

Sevgili Yılmaz Ağabeyimi 1972 veya 
1973 yılında tanıdım.

Bursa Merkez Postahanesi'nden yuka 
riya doğru çıkarken bir kitapçı dükkanı 
vardı.

O yıllarda bir dergide de yazıyordu.
Birkaç öğretmen arkadaşımla birlik

te kitapçı dükkanına giderek kendisiyle ta 
niştim.

O gündür bu gündür can ağabeyim 
oldu. Devamı sayfa 5'te

Telekom 
çalışanlarına

CHP’den 
destek

Türkiye Haber-lş 
Sendikası'na bağlı 
Telekom çalışan
larının sürdürdüğü 
grev yaklaşık 40 gün 
dür devam ediyor. 
Telekom çalışanlarını 
ziyaret eden CHP 
İlçe Başkanı grevin 
biran önce bitirilme
si ve çalışanların 
haklarının verilmesi 
gerektiğini söyledi.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetcsi.com
genilikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_gulcr@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bilgi.. Sevgi.. Aydınlık..
Güneş her gün doğar..
Karanlıkları aydınlığa çevirir. 
Ay yükselir gecenin üzerine.. 
Serin bir ışık saçar yeryüzüne.. 
Yıldızların aydan aldığı ışığı dünyaya 

yansıtan pırıltılar..
Renk veriyor....
Bilgi de öyle...
Sararan solan ne varsa yeşertiyor can

landırıyor..
Su gibi...
Suyun toprakla buluşması gibi..
Mutluluk..
Heyecan.
İnsanın yüreğini besleyen,yaşama 

sevincini dinamik tutan duygular..
Sevgi..
İnsanın enerjisi...
Yaşam kaynağı..
Türü ya da hedefi ne olursa olsun 

sevgi en iyi "iksir"
Can veriyor..
Kan veriyor..
Sevinç veriyor..
Filiz Bilgiç Öğretmen Gemlik Körfez'in 

internetteki okurlarından..
Zaman zaman duygu ve düşüncelerini 

paylaşıyor bizimle..
Sevgi üzerine bir deneme yazmış..
Her satırı özenle ve önemle üzerinde 

durulacak nitelikte..
"Sevgiyle Yaşamak 
Merhaba..
Yaşlanmak,herkesin biraz ürkerek bak

tığı bir gerçek.. Hepimizin kaçınılmaz 
sonu ve tabii en doğal olanı da bu yolun 
sonundaki ölüm. Ölümden korkmak mı?

Bilemiyorum, ama hayatı dolu dolu 
yaşamanın yaşlanmayı geciktirebileceğini 
düşünüyorum..

İnsanlar sadece belirli yıllar yaşadıkça 
yaşlanmazlar. Yaşlanmak bir davranış, 

| zihnin faaliyetlerinden biri.. Biz, eğlenme 
duygumuzu kaybedersek yaşlanırız. 
İdeallerimizden, onurumuzdan, umudu
muzdan vazgeçtiğimiz zaman yaşlanırız. 
Mucizelere inanmadığımız zaman yaşla 
nırız.. Yaşam oyunundan zevk almadı 
ğımız zaman, 'yeni* karşısında heyecan
lanmadığımız zaman yaşlanırız...

Sevdiğimizin sesindeki kahkahayı duy
duğumuz,kendimize inanmaya devam 
ettiğimiz zaman yaşlanmanın fazla önemi 
kalmıyor..

Birde sevgi....
Sevgi en çok aranan gençlik pınarı..
Sevdiğimiz ve sevildiğimizi anladığımız 

sürece genç kalırız. Bu dünyada misafir 
olduğumuzu unutmamak gerekiyor.. Bir 
yüzyıldan az bir süre, yaşamak için çok 
uzun değil..

Ama hayatta asıl önemli olanın 'sevgi* 
olduğunu öğrenecek kadar uzundur yine 
de....

Hayatımızı her an renkli ve sımsıcak 
tutacak sadece sevgi galiba..

Hepinize sımsıcak, sevgi dolu güler 
diliyorum.."

Elinize sağlık öğretmenim..
Toplumun sizin gibi "sevgiyi yüreğinde 

hisseden" öğretmenlere çok ihtiyacı var..

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.coin

Telekem çalışanlarına CHP'den telei

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşık 40 gündür 
Telekom grevinde 
taraflar arasında 
anlaşmazlık sürerken 
CHP ilçe Başkanı 
Cem Güler'den 
destek geldi.
Türkiye Haber-iş 
Sendikası’na bağlı 
Telekom çalışan
larının ücret anlaş
mazlığı nedeniyle 
başlattıkları grevde 
henüz istenen anlaş
ma bir türlü sağlana
mazken çalışanlar

siyasilerden ? 
umutlarını kesmiş 
görünüyorlar. 
Kendilerini ziyaret 
ederek destek veren 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler'e sorun
larını aktaran Tele 
kom çalışanları dün 
kendilerinden oy 
isteyenlerin şimdi 
yanlarına uğramadık
larını belirterek, "Ne 
durumda olduğumu 
zu hiç merak etmi 
yorlar, bir kere bile 
yanımıza gelerek bize 
deştek ve mgral ver

mediler, hatırımızı bi 
le sormuyorlar ama 
biz dimdik ayaktayız" 
diyerek sitem ettiler. 
Göreve başlar başla
maz ilk icraatını 
Telekom çalışanlarını 
ziya ret ederek 
başlatan Cem Güler, 
"Telekom çalışan
larını suçlayıcı ve 
öyle gösteren ha 
herlerin yer almasın
dan üzüntü duyuyo 
ruz. Telekom çalışan
ları mağdur edilmiştir 
ve bunun sebebi de 
jffevcut AKP hükü

ı. ıstiair. Çünkü Türk 
Telekom'u yabancı 
şirketlere satarak 1 
Telekom yaptılar, I 
bizim işçimizin 
mağdur olduğu 
kimsenin umurunda 
olmuyor" dedi. 
Telekom 
çalışanlarıyla 
bir süre konuşan 
ve onlara destek | 
olacaklarını söyleyen 
Cem Güler, grevin j 
biran önce bitirilmesi 
ve çalışanların 
haklarının verilmesi . 
gerektiğini söyledi.^.

SATILIK ■ KİRALIK 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

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak,

V Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
v Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+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 İNÇİ 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.baytaslnsaatcom Tel: 513 4221 Fax; 51317 94

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytaslnsaatcom


26 Kasım 2007 Pazartesi
HABER Sayfa 3

24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı

Genç öğretmenler ant içti YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ
4 24 Kasım Öğretmen

ler Günü tüm
[ yurtta ve ilçemizde 

düzenlenen
I: törenlerle kutlandı. 

İlçemizdeki Öğret
menler Günü tören-

' lerin ilki Cumartesi 
günü Atatürk 
Anıtı önünde düzen
lendi. Protokol ile 
öğretmen ve öğrenci
lerin katıldığı törende 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen Atatürk 
Anıtı’a çelenk sundu 
Saygı duruşundan 
sonra İstiklal Marşı 
okundu.
KÜLTÜR 
MERKEZİNDE TÖREN 
24 Kasım Öğretmen
ler Günü nedeniyle 
ikinci tören Belediye 
Kültür Merkezinde 
yapıldı. Saygı duruşu 
ve okunan İstiklal 
Marşı’nın ardından 
ilçemizin en görev 

! öğretmeni olarak
11 Eylül İlköğretim 

' Okulu Öğretmenlerin 
& de Sanem Sırık 

öğretmenlik mesleği 
ve mesleğin kendi
sine verdiği heyecanı 
anlattı.
Bir öğrencinin 
okuduğu şiirin ardın
dan emekli öğretmen 
Nihal Yavuzdoğan 
genç meslektaşlarına 
seslenerek, öğret
menliğin özverili bir 
meslek olduğunu 
anımsattı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ise 
konuşmasında 
öğretmenliğin sadece 
ders saatlerinde 
yapılan ve daha 
sonra unutulan bir 
meslek olmadığını 
belirterek, "Açık 
görüşlü insanların 
topluma yön verdik
lerini ve bunların 
da öğretmen olduk
larını unutmayalım" 
şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 

, öğretmenliğin ken
disinde bıraktığı izleri 
hatırlatarak, ilkokulda 

j yaşadığı anılardan 
sözederek, öğretme 
nini unutmadığını 
belirterek, tüm öğret
menlerin Öğretmen
ler Günü’nü kutladı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’de öğretmen
leri her yıl kutlamak 
yerine onlar için nele 
rin yapılabileceğinin 
konuşulması gerek
tiğini belirterek,

ozcan vura 11933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

"Dağların başında 10 
öğrencisiyle birlikte 
Allah'a sığınan 
öğretmenler gördüm. 
Hem de hayatlarını 
ortaya koyarak. Öğ 
retmen cehaletin düş
manıdır, cehaleti ye 
nersek yükselebiliriz. 
Öğretmenlik değerini 
toplumda her zaman 
korur, öğretmen duva 
rın hem harcı hem de 
ustasıdır: Onlara 
her zaman sahip 
çıkmalıyız" dedi. 

Öğretmenler Günü 
nedeniyle düzenlenen 
şiir yarışmasında 
birinci olan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’ndan Sinem 
Aris'in okuduğu şiirin 
ardından mesleğe 
yeni başlayan genç 
öğretmenlerden Aliye 
Kopaç, Erkan Konar, 
Özlem Küçük Aklan, 
Sevim Tekin, Nihal 
Acarbay, Ayşegül 
Örs, Leyla Oyur,

hizmet verdikten 
sonra emekli 
olan öğretmen
lere Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından 
teşekkür plaket
leri verildi.
Öğretmenler Gü
nü törenleri öğ
retmenlerden 
oluşan orkest 
ranın seslendir
diği türkülerle 
sona erdi.

Canan Coşkun, 
Hüseyin Bovya, 
Selma Eyidoğan, 
Binnaz Şahin, Oya 
Güler, Meltem Kulet, 
Burcu Ayhan, Nihan 
Mirasyedi ve Burçak 
Uslu Türk bayrağına 
el basarak meslek 
yemini ettiler.
Kompozisyon, resim 
ve şiir yarışmalarında 
derece alan öğren
cilere ödüllerinin 
verilmesinden sonra 
meslekte uzun yıllar

Bence rezalet!...
Bu günkü konum futbol...
Bunları konuşmak veya yazmak bana 

boş, zaman kaybı geliyor, görüyorsunuz 
sevende çok...

Siz gerçekleri sevmezsiniz ama onları 
konuşalım:

Bosna takımı bize yattı.
Evet yattı.
Hadi gelin gol atında bende kurtulayım 

dedi..
Dost ve kardeş Müslüman ülke, falan 

filan .
Ve biz, ise bu Bosna karşısında bile tel 

tel döküldük, çok kötü oynadık. Rezalet..
Gerginlik, tedirginlik, yorgunluk, falan 

filan .
Siz gerçekleri sevmezsiniz ama gerçek 

şudur:
Bu oyunla, bu oyuncularla ve kolunu 

sallasan hocaya değen futbol dünyamızın 
bu hocasıyla, haziran ayında Euro 2008 
turnuvasında bizi bekleyen, sonunculuktur.

Karşımıza Romanya gibi “zayıf oldu 
ğunu sandığımız” takımlar çıksa bile işimiz 
zordur. Çünkü ne yazık ki Türkiye’de fut
bolu yabancılar oynamaktadırlar, Türk 
takımı olan Fenerbahçe’de 8 oyuncu 
yabancı 3 -4 Türk genci onlardan boş kalan İ 
yerlerde yabancı hocalar lütfederse 
oynatılmaktadır.

Bırakın takım tutmayı: Doöru. cesurca 
söyleyin...

Şimdi Fenerbahçe Türk takımı mıdır ?
Elimizdeki en iyi “yerli” çocuklar bun

lardır ve ne yazık ki orta halli bir teknik 
direktör olan Fatih Terim’den daha iyisi de 
elimizde yoktur.

Topu görse balon zanneden eşim, maç 
gecesinin sonunda, içeri ki odadan bana 
“şimdi biz şampiyon mu olduk” diye 
sordu...

“Hayır,” dedim, “ucundan sıyırıp ittire 
kaktıra, güç bela, şampiyonaya katılabilme 
hakkını kazandık”...

Breh, breh tarih yazdık... Tarih..
İsviçre’de mi, Avusturya’da mı, nerede 

oynayacaksak bol miktarda “gurbetçi” 
falan olacak seyirciler arasında.

Buradan bedavacı çığırtkan da götüre
ceğiz,

Devletin malı deniz, yemeyen domuz...
Prim olarak milyarlar dağıtılıyor.
Yazık ki yazık...
Bütün bunlar Türkiye’ye yakışıyor mu?
Bilmem. Hem yakışıyor, hem yakışmıyor 

galiba.
Yıkılmış bir ^imparatorluğun, onun yerine 

kurulmuş derme çatma bir düzenin, ve 
kendisinden hâlâ ve hâlâ toprak istenen bir 
halkın, bütün komplekslerini bilinç altında 
taşıyan halkımızın son sığınağı...

Futbol..
Ve de “biz adam olmayız” saçmalığıyla 

“birimiz cihana bedeliz” saçmalığının 
çaprazında kıvranan hasta ruhlu bir 
toplum...

Ya tarih yazar ya kahroluruz biz...
Ortası yoktur.
Her şeye rağmen, haziran ayında çocuk

larımıza başarılar, taraftarlara tepişmeler, 
bedavacılara iyi yağcılık, "spor medyası” 
tabir edilen, ekranları dolduran, bilmiş 
esnafa da hayırlı kazançlar dilerim.

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:11933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şehit Etem Yaşar unutulmadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

1993 yılında şehit 
düşen Engürücük 
Köyü'nden Etem 
Yaşar Öğretmenler 
Günü'nde ismini 
taşıyan okulun 
öğretmenleri tarafın
dan unutulmayarak 
ailesi ziyaret edildi. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Müdür Yardımcısı 
Özkan Göle ile 
Öğretmen Nursen 
İnan ve Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Ayhan Elikesik, Etem 
Yaşar'ın Engürücük 
Köyü’nde yaşayan 
eşi Sevim Yaşar ile* 
Annesi Selvet 
Yaşar'ı ziyaret ettiler. 
Önce Şehit Etem 
Yaşar'ın eşi Sevim 
Yaşar'ı ziyaret eden

okul yöneticileri 
çiçek vererek acısını 
paylaştıklarını 
belirterek, bir kez 
daha başsağlığı 
dilediler ve şehit 
öğretmenleri Etem 
Yaşar'ı unutmadık
larını gösterdiler. 
Okul yöneticilerinin

ikinci ziyaretleri ise 
evlat acısını hala yüre 
ğinde yaşayan acılı 
anne Selvet Yaşar 
oldu. Oğlunun 
fotoğraflarını topla 
dığı köşesinde her 
gün oğlunun acısıyla 
yaşamak zorunda 
kalan anne Selvet

Yaşar, her yıl kendisi
ni ziyaret ederek, 
acısını paylaşan 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
yöneticilerine minnet

tar olduğunu söyledi. 
Aradan geçeri 14 yıla 
rağmen konuşurken, 
ağlamaklı olah eş 
Sevim Yaşar ile acılı 
anne Selvet Yaşar

şehit olan öğretmen 
Etem Yaşar anısına 
tüm öğretmenlerin 
sağlıklı yaşamalarını 
ve günlerinin kutlu 
olmasını dilediler.

AKP'liler öğretmenlere karanfil tlajıilı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni Türkiye'nin 
yaratılmasında öğret
menlere büyük 
görevler düştüğü 
inancında olan 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu M. Kemal 
Atatürk'ün, "Ulusları 
kurtaracak olan yal
nız ve ancak öğret
menlerdir" sözlerini 
hatırlatan AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ile yönetim kurulu 
üyeleri öğretmenler 
gününde 1000 adet 
karanfil dağıttılar. 
Öğretmenler günü 
nedeniyle AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
yaptığı açıklamada, 
“Öğretmen yapıcı ve 
yaratıcıdır. İnsan hak
larına saygılıdır. Özve 
rili, çevreye güven ve 
inanç veren, içi insan 
sevgisiyle dolan 
öğretmenlerimiz; 
sevgi dağıdır, içimizi 
aydınlatır, bizi doğ 

| rüya yöneltir ve bil
gili kişiler olmamız

için çaba gösterir. 
Milli birlik ve beraber 
liğin teminatı olan 
öğretmenlerimiz için 
Ulu Önder Atatürk, 
'Öğretmenler yeni 
nesil sizin eseriniz 
olacaktır' diyerek, 
öğretmene yüklediği 
sorumluluğu ve 
değeri anlatmıştır.’ 
şeklinde konuştu. 
Öğretmenlerimizin 
Öğretmenler 
Günü’nü kutlamak 
için AKP İlçe 
Teşkilatı hazırladığı 
1000 karanfili Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
başta olmak üzere

okullar ziyaret edil
erek öğretmen
lerinize dağıtıldı ve 
ilçede görev yapan 
öğretmenlerimizin 
özel günü kutlanıldı. 
Öte yandan ilçemizde 
en yaşlı öğretmen 
olan Kemal Ateşli'ye 
plaketini AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin verirken diğer 
taraftan da en genç 
öğretmenimiz olan 
ve 2007 yılında 
göreve başlayan 
Meliha Kanat'a 
AKP Gençlik Kolları 
Başkanı Adnan 
Kirl’ak plaket verdi’.

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Özdilek’te
Resim Sergisi açtı. 
24 Kasım 
Öğretmenler 
Günü nedeniyle

Cumartesi 
günü açılan 
sergide 
öğrencilerin 
Görsel Sanatlar 
Öğretmeni 
Burçak Uslu

gözetiminde 
yaptıkları resimler 
ve hazırlanan 
birbirinden 
güzel Atatürk 
fotoğrafları 
sergilendi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

rfeZ Ofset ı^gi Caddes i Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

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

SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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



Gemlik Körfez

Yılmaz Akkılıç
1970 muhtırasından sonra 

Madanoğlu davasından yargılandı.
Yılmaz Akkılıç daha sonra 

Bursa’da siyasete atıldı.
1975 yılında CHP Bursa İl 

Başkanı oldu.
Rahmetli Avukat Mehmet 

Cengiz Göral, Av. Yahya Şimşek, 
Av. Ali Arabacı, Av. Ertuğrul 
Yalçınbayır, Av. Üstün Alpman, 
sendikacılar ve emekçi kesimden 
birçok tanınmış isimle birlikte 
çalıştı.

27 yıl sonra 1977 yılında Bursa 
Belediyesi’ni ilk kez Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin adayı Mustafa 
Eroğlu kazandı.

Akkılıç o yıllarda CHP içindeki 
sol kanadı temsil ediyordu.

Bu nedenle gelenekçi CHP’liler 
le bir türlü yıldızı barışmadı.

İl Başkanlığını kazanamayınca 
başkanlıktan istifa etti.

O’nun il başkanlığı döneminde 
kazanılan başarılar bir daha elde 
edilemedi.

Akkılıç, bana sorarsanız siya 
sette aradığını bulamadı.

Asker kökenli olması, disiplini, 
otoriter yapısı çoğu kez yakınları 
tarafından bile eleştiri oklarını 
üzerine çekti.

Belediye Başkanlığı girişimleri, 
milletvekili olma istemleri hep 
kösteklendi.

Geçmiş yılları düşünüyorum da

en yakınındaki arkadaşları bile 
O’nun sivrilmesinden hoşlanma
maya başlamışlardı.

Çünkü birçoğunun aklı Anka 
ra’daydı.

Parti içinde Ankara endeksli bir 
siyaset başlamıştı.

Akkıhç’ın siyasetten elini ete 
ğini çekmesinden yıllar sonra ya 
kın arkadaşlarından üçü milletveki 
li oldu.

Yılmaz Bey, ara verdiği yazı 
yaşamına 1979 Temmuz’unda 
öldürülen sevgili arkadaşı Avukat 
Mehmet Cengiz Göral’ın köşe 
sinde Gemlik Körfez’de yazı yaza 
rak yeniden başladı.

12 Eylül’ün en zor günlerinde 
cunta yönetimini eleştirmeden 
çekilmedi.

Gazetemizin Sıkıyönetimce 
kapatılmasına neden olan "Sus 
mak” adlı yazısında toplumun 
büyük bölümünün baskı karşısın
da susmasının da bir eylem ol 
duğunu yazınca, birlikte Gölcük 
Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yar 

gı tandık.
Berat ettik.
12 Eylül’den sonra siyasi parti 

ler kapatıldığında Bursa da solda 
kurulan Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti (SODEP) İl Başkanı oldu.

1999 da toplanan kongrede 
yeniden CHP İl Başkanlığına seçil
di.

Deniz Baykal CHP Genel 
Başkanı seçilince CHP’den ayrıldı.

Akkılıç, Gemlik Körfez’den son 
ra Bursa Hakimiyet Gazetesi'ne 
geçti.

Saruhan Ayber’in çağrısı üzeri 
ne gazetenin kuponla dağıttığı 
Butsa Ansiklopedisi’nin editör
lüğünü üstlendi.

Akkılıç, çeşitli yerel ve ulusal 
gazetelerde yazılar yazdı.

Asıl bu dönemde kendini Bursa 
ve Atatürk, Cumhuriyet Dönemi 
Bursa, Kurtuluş Savaşı ve Bursa 
konularında tarihsel araştırmalara 
ayırdı.

Daha sonra "Bursa Tarihi" 
(1986), "Bursa Belleteni" (1987) 

"Atatürk ve Bursa” (1988), “Kur 
tuluş Savaşı’nda Bursa” (1997), 
babası Kurtuluş Savaşı gazisi, 
Kilis’i kurtaran Emekli süvari 
Albay Abdülhalim Akkıhç’ın savaş 
anılarından derlediği “Askerin 
RomanT’nı (1994) Körfez yayınları 
olarak biz bastık.

“İşgalden Kurtuluş’a Bursa" 
(1997), “Yıldırım/Bursa’ Prusa’dan 
Bursa'ya, Yıldırım’dan Bursa’ya 
Bir Kentin Tarihsel Serüveni" 
(2001), Bursa Ansiklopedisi (Editör 
lüğünü yaptı) 2001...

Akkıhç’ın Bursa’ya kazan 
dırdığı yapıtlar bunlar..

Akkılıç, Bursa Hakimiyet’ten 
sonra Olay Gazetesi’nde yazdı, 
son olarak Kent’td yazıyor..

Yılmaz Ağabey’in Setbaşı’nda 
oturduğu Örnek Apartmam’nın alt 
katı Bursa’mn ilk kişisel kütüp 
hanesiydi. Bu kütüphaneyi Babası 
adına kurmuştu.

Bu büyük kütüphaneyi daha 
sonra Bursa Gazeteciler Vakfı’na 
bağışladı.

Bursa Basın ve Kültür 
Sarayı’nda 1 Aralık 2007 Cumar 
tesi günü Akkıhç Kütüphanesi’nin 
açılışı var.

Yaşamını toplumuna ve kültüre 
adamış bu saygın ve büyük insana 
sağlıklı yaşam diliyorum.

Diliyorum ki; bize yeni eserler 
bıraksın.

M çıkısında tehlikeli w!aW

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Okullardan çıkış 
yapan öğrencilerin 
araçların arkalarına 
binerek kısa 
süreliğine yolculuk 
etme özgürlükleri 
tehlike yaratıyor. 
Elinde yeni 

başladığı sigarası 
ve omzuna attığı 
yeleğiyle kötü 
örnek oluşturan 
öğrencilerin 
bu hareketleri 
yadırgansa da 
ses çıkarılmıyor. 
Arkalarından gelen 
araçlara aldırış

etmeden tek elle 
tutundukları araç 
kasalarında 
yolculuk etmek 
nedense 
öğrencilerin 
her zaman vaz
geçilmez tutkuları 
arasında yer aldığı 
gözleniyor.

GemlIkKBrfez ABONE OLDUNUZ MU?
■■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazeteşi.çorh



Jandarmadan esrar partisine baskın
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı 
ekipleri önceki 
akşam yaptıkları 
ani baskında

8 kişiyi esrar 
alemi yaparken 
yakaladı. 
Edinilen 
bilgiye göre, 
Jandarma ekip
lerinin gece

kontrolü sırasında 
Yalova asfaltı 
Umurbey altında 
bir zeytinlik 
içinde bulunan 
araç dikkat çekti. 
İçinde şüpheli

kişilerin 
bulunabileceği 
için araca ani 
baskın yapan 
jandarma ekibi 
aracın içinde 
esrar partisi

yapan 8 kişiyi 
göz altına aldı. 
Aracın içinde 
arama yapan 
jandarma ekibi 
kullanıma hazır 
yaklaşık

300 gram esrar 
maddesi 
ele geçirilirken 
esrar alemi yapan 
8 kişi hakkında 
tahkikat 
başlatıldı.

Nurettin Avcı’nın acı günü
Eski Gemlik Belediye 
Başkanı ve Bursa 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı’nın babası 
Haşan Basri Avcı, 
tedavi gördüğü 
hastanede vefat etti. 
Avcı’nın cenaze 
namazını Gemlik 
Müftüsü Yusuf 
Şahin kıldırırken, 
cenazeye Gemlik 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
AKP Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ve çok sayıda 
vatandaş katıîdı. 
Emekli asker ve 
2 çocuk, 4 torun 
sahibi olan 
Haşan Basri Avcı, 
bir süre de ilçede 
esnaflık yapmıştı. 
Geçirdiği beyin 
kanaması sonucu 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
tedavi gördüğü 
öğrenilen Haşan 
Avcı (78), Gemlik’e 
bağlı Fevziye 
köyünde kılınan 
cenaze namazının 
ardından köy 
mezarlığına 
defnedildi.

Çelik: "Sosyal Güvenlik Yasası
bir an önce çıkmalı”

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Fa 
ruk Çelik, yeni 
yapılacak sosyal 
güvenlik reformlarıy
la istihdam üzerinde
ki yüklerin kaldırıla
cağını belirterek, 
hükümetin üzerine 
düşen görevi yerine 
getireceğini söyledi. 
Bakan Çelik, terörün 
Türkiye'ye pahalıya 
patladığını ifade 
ederek, Türki ye'ye 
dost gibi görünen
lerin izlediği tu tum- 
ların iyi bilinmesi 
gerekliğini beiinîı. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından düzenle
nen 'Ekonomiye 
Değer Katanlar 2007’ 
ödülleri sahiplerini 
buldu. Ödül törenine 
katılan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
Türkiye'de bazı 
kesim lerin birbirini 
yerme hastalığının 
ekonomik kalkınma 
ayaklara pranga vur
duğunu ifade eden 
Çelik, "1970'li yıllarda 
başlayan kayıp yılları 
günümüze kadar 
devam etmektedir.

Türkiye 2007 yılını 
bazı ayrıştırmalar ve 
oyalamalarla geride 
bıraktı. Artık 
ülkedeistikrar sağ
landı. Gelişmiş ülkel
er ara sında 17. sıra
da yerimizi aldık. 
Şimdi Tür kiye'nin 
kalkınma planları 
hazır. Çalışmalarımız 
devam ediyor. 
Ekonomideki ana 
sıkıntılar ortada. 
Faiz ödemesi, perso 
nel ödemeleri, sosyal 
güvenlik açıkları. 
Bu konuda çalışma 
lan mızı yapıyoruz. 
Türkiye'nin sosyal 
güvenlik açığı 2007 
yılı itibariyle 26 
katrilyondur. Sosyal 
güvenlik reaformları 
1970'li yıllarda yapıl
malıydı. Artık geriye 
bakıp konuşmanın 
anlamı yok.” dedi.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikspor'un 
dün yapılan 
olağanüstü genel 
kurulunda istifa 
eden Bilal Beyhan'ın 
yerine Mehmet 
Göral getirildi.
Yönetim Kurulu’nun 
fazla değişikliğe 
uğramadığı kongrede 
yeni Başkan 
Mehmet Beyhan

Gemlikspor kamu 
oyuna birliktelik 
çağrısı yaptı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un da 
desteğiyle kalıcı 
spor tesisleri 
yapmak istediklerini 
belirten Göral, 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren kuru
luşlarında desteğine 

ihtiyaçları 
olduğunu söyledi. 
Gemliksppr'u avuç 
açıp para toplayan 
kulüp olmaktan 
çıkarmak arzusunda 
olduklarının altıpj. ı 
çizen Mehmet 
Göral, bunların 
yalnız başkan ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle 
olamayacağını 
savundu.

Gemlik'te yaşayan
ların çocuklarının., 
ve torunlarının 
spor yapabilmek 
için tesislere 
ihtiyaçları olduğunu 
da vurgulayan . 
Göral, Yelken 
kulübünü örnek 
göstererek, 
"Yelken kulübündeki 
kaynaşma neden 
bir futbolda, bir 
voleybolda, bir 

basketbolda olmasın. 
Sivil toplum 
örgütlerinin de 
desteğiyle Gemlik 
spor'u özlenen 
durumuna getirmek 
için seferber ola
cağız. Görevi bırakan 
Bilal Beyhan'ın 
başlattığı tesisleş 
meye büyük önem 
vereceğiz" dedi. 
Gemlikspor yöneti
minde Mehmet

Göral'ın başkanlığın
da şu isimler yer aldı 
Mehmet Göral, 
Orhan Koç, İzzet 
Buçukoğlu, Ferhat 
Kurt, Can Tümer, 
Tolga Gemicioğlu, 
Hürkan Karaboğa, 
Sefer Durmuş, 
Serkan Ulukaya, 
Aydın Bayraktar, 
Fatih Keke, Salih 
Yılmaz, İbrahim Uslu. 
Yavuz Yücel.

h
ü

SATENGPfDIRILMIŞSANDALYEVENASALAR

meşrubat

PROFESYONELEKİPTENÛLUŞANORKESTRA

VİDEOÇEKİNLERİ
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GEMLIK’TEEŞIBENZERlOLMAYANSOOKIŞILIKBALOSALONUve 
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MUHTEŞEM BALOSALONIARINIARATMAYACAKNİTELİKTEKALİTE 

veHİZMETSTANDARTLARIİLEKARŞINİZDAYIZ.

ŞOK FİYAT! 
> 2.000.00-YTL

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlldir.)
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inş.ZevtincilikTurizmSon.Tic.ltd.Şti. TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0 532 546 45 75 ■ www.suren.com.tr
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Hırsızlar, avukatların 
bilgisayarları çalıp 
kayıplara karıştı

Orhangazi'de trafik 
kazası; 1 ölü, 2 yaralı —

Bursa'da bir iş 
hanındaki 7 avukatın 
bürosunu talan 
eden hırsızlar, 
avukatlara ait çok 
sayıda bilgisayar, 
bir miktar para ile 
müvekkillerine ait 
dosyaları çaldı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Hacıilyas 
Mahallesi Gül 
Sokak Tokaç 
Saray iş hanındaki 
Mustafa Niyazi T. 
(37), Gülten Ş. (24), 
Çayan S. (28), 
Leyla D. (38), 
Fatma G., 
Fatma Aylin 
O. (51). Naci E. (35) 
isimli avukatların 
bürolarına kapı 
kilit göbeklerini 
sökerek giren 

kimliği belirsiz 
hırsızlar, 7 adet 
bilgisayar, 
2 adet LCD 
monitör, 2 adet 
el bilgisayarı, 
çok sayıda cep 
telefonu çekler 
ve avukatların 
müvekkillerine 
ait hasar ve 
hukuk dosyalarını 
alarak kayıplara 
karıştı.
Sabah iş 
yerlerine gelen 
avukatlar ilginç 
manzarayla 
karşılaşınca 
polise başvurdu. 
Olay yerinde 
inceleme yapan 
uzman ekipler 
delil araştırması 
yaptı. Olayla 
alakalı soruşturma 
sürdürülüyor.

Bursa'nın Orhangazi 
ilçesine bağlı Kera 
met köyünde mey
dana gelen trafik 
kazasında bir kişi 
hayatını kaybetti, bir 
kişi yaralandı. Yaralı 
torununu görmek 
için kaza yerine gel 
mek isteyen bir kişi 
de ölümlü kazanın 
100 metre yakınında 
bir araca arkadan 
çarparak ağır 
yaralandı.
Kaza, Iznik-Orhan 
gazi karayolunun 
Keramet Köyü yakın
larında meydana 
geldi. Orhangazi'de 
bir gıda toptancı 
firmasında işe 
başlayan Serdar 
Çancı (27), İznik ilçe
sine servise gitti. 
Akşam ilçeye dön
erken, kullandığı 
16 VF 826 plakalı 
kamyonetle Boyalıca 
Keramet köyü arasın 
da, önünde seyreden 
Kerim Aydın'ın kul
landığı (37) gübre 
yüklü traktöre 

arkadan çarptı. 
Kazada sürücü Ser 
dar Çancı (27) olay 
yerinde şoför mahal 
linde feci şekilde 
sıkışarak hayatını 
kaybetti.
Traktör sürücüsü 
Kerim Aydın da 
yaralandı. Kaza 
haberini alan Kerim 
Aydın'ın dedesi 
Raşit Aydın (64) da 
özel otomobili ile 
olay yerine giderken 
önünde seyreden 
Mehmet Oğuz (58) 
idaresindeki 14 DK 
478 plakalı kamyona 
çarptı. Ölümlü 
kazanın 100 metre 
gerisinde meydana 
gelen kaza üzerine 
dede Raşit Aydın ile 
torun Kerim Aydın 
ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Serdar Çancı'nın 
2 yıl önce 
evlendiği, gıda 
toptancılığı firmasın
da da kısa bir süre 
önce çalışmaya 
başladığı öğrenildi.

Bakan konvoyunda kaza

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Fa 
ruk Çelik'i Yenişehir 
Havaalam'nda karşı 
lamadan dönen kon
voyda bir araç mıcı 
ra saplanıp takla attı. 
Kazada 3 kişi hafif 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası'nın 
(BTSO) ödül töreni 
için Hüseyin Özdi 
lek'e ait uçakla 
Yenişehir Havaala 
m'na gelen Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’i 
Bursa'dan 15 araçlık 
bir konvoy karşıla
maya gitti. Bakan 
Çelik ile birlikte 
karayoluyla Bursa'ya 
dönüşe geçen kon
voyda, Erdoğan köy 
çıkışında kaza mey

dana geldi. Yenişehir 
Bursa Karayolu'nun 
27. kilometresindeki 
kazada, Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
yöneticilerinden 
Yüksel Köse idare 
sindeki 16 YK 404 
plakalı cip, sollama 
yaparken orta refüj 
kenarında bulunan 
mıcırlara saplandı. 
Gevşek zeminde 
kontrolden çıkan cip, 
yolun sağ tarafındaki 
şarampole yuvar
landı. Kazada araç 
sürücüsü Yüksel 
Köse, araçta bulu
nan Mustafa Demir 
ve Osman Başaran 
hafif yaralandı. Jan 
darma kazayla ala 
kalı tahkikat başlatır 
ken, 3 yaralı Bursa 
Şevket Yılmaz Hasta 
nesi'ne kaldırıldı.

UIII'tD-tilI

A DİKKAT!! A
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

©
EYLÜL AYI FATURASIAĞUSTOS AYI FATURASI

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

FER. 147 BEO. 
Sayaç Na 
Narta/T p

Sen Entltkı 
tik ladaki 
(*/-) Ek TûuUn

Tfeketlnı
Urtm Hyat

MIİP ENDÛiniP 1
50091360 50091360

22517.000
15657.000

6U6Ü.0UC
0,12423

KAPASfTfr

15403.000
14659.000

0.000
0.05983

6174. oa
D.0S3H-

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL) 

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

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

ACİLSATlUKveKİRAUKLARIMIZİÇİNBİaARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı |
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan ~|

BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ 
TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR. 
AYRICA 01.01.2008 TARİHÎNDEN İTİBAREN ENpÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 
KAPASİTİF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK yYGULANACAKTIR.
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

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 812 18 29 -0226 812 23 66 

www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 
yeni atari makineleriyle satılık dükkan, önünde 115 m2 Bahçeli k

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik k

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire g
İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE I 

ARACILIK YAPILIR. i
Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. K

Madde ÖZALP
i Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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SATILIK VİLLA
KAZAGELIYORUMDEMEZ! 
FAKATDEPREMCEUYOII!

Umurbey Celal Boyar evlerinde 
Süper ova ve Körfez manzaralı 

i sahibinden satılık villa.

GSM: 0.532 622 66 84
ELEMAN ARANIYOR

EN AZ 2 YIL SİGORTA 
DENEYİMİ OLAN 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR -
GÜNEŞ SİGORTA 

ÇIPA LTD. ŞTİ.
TEL : 514 28 28

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

GEMÜK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİMASI
Filmin Adı 
HELLOVEEN
TESTERE 4

Barış Güler’in' kaleminden

ÇİZİYORUM 
.................... ... <_____ ______ _______

8 YAŞ

KUMflNUK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 
- Gemlik Belediye Mezbahasındaki 

Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Karbanlan azman kasaplarımızla 

İstenilen yerde kesilir.

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

(Rezervasyon Tel s 513 33 21) 
Seanslar
12.00-14.15.- 16.30-20.15
12.00 ■ 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00

1

OZELAYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU

Okulumuz bünyesinde 
çalışacak 

PDR Öğretmeni aranıyor
Müracaat Tel :5135ü 84

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatım şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK
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Gemlikspor: 0 Ovaakçaspor: 0

afettin ŞEKERSÖZ
; iki maçını rahat 
ızanan Gemlikspor 
-16 takımı 
in kendi

adığı maçta 
akça ile 
üz berabere

ça iyi 
flamasına 
men yakaladığı 
tatları gole

büyük bir avantajı 
değerlendiremedi. 
Forvet elemanlarının 
beceriksizliği nede 
niyle sonuca 
Gidemeyen 
Gemlikspor 
grup birinciliği 
şansını da 
zora soktu'.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Gökhan Durak (7) 
Erten Yıldıran (7) 
Adem Eroğlu (7) 
GEMLİKSPOR :

Engin (4) Rafet (5) 
Veysi (5) İzzet (5) 
Haşan (5) 
Adnan (5)
Veda (4) Murat (4) 
(Eren 3) Berkan (3) 
(Mevlüt 3) Metin (4) 
(Gökhan 3) Eyüp (3) 
OVAAKÇA :
Yusuf (5)
Mehmet (5) Gökhan 
(5) Hüseyin (4) 
(Ahmet 4) Can (4) 
İbrahim (4) Zafer 3) 
mümin (4) Ali (4) Birol 
(3) (Orkun 3) Tuncay 
(4 Oğuz (4)

Oz Karadenizspor: 1 Mudanyaspor: 8

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Öz Karadenizspor 
14-16 takımı dün

I kendi sahasında oyna 
dığı maçta Mudanya 
spor'a farklı yenildi. 
Maça iyi başlayan 
konuk Mudanyaspor 
arka arkaya attığı 
gollerle ilk yarıyı 7-0 
önde kapadı, 
ikinci yarıda maça 
asılmayan Mudanya 
spor bir gol daha 
atarak durumu
8-0 yaptı.

I__________

Öz Karadenizspor'un 
tek sayısı ise penaltı
dan Ahmet'ten geldi. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Ertan Yıldıran (7) 
Gökhan Durak (7) 
Adem Eroğlu (7) 
ÖZ KARADENİZSPOR 
Haşan (3) (Görkem 4) 
Ümit (3) Orhan (3) 
(Ahmet 4) Murat (3) 
Selahattin (4) 
Muharrem (5) İsmail 
(5) Selçuk (4) Mehmet 
Filiz (3) Ömer (4)

Tolga (3) (Çağrı 2) 
MUDANYASPOR: 
Fırat (5) Eren (5) 
Oğuzhan (5) 
(Recep 4) Buğra (5) 
Sadettin (7) Ali Bora 
(7) Okan (7) (Görkem 
2) Kamil (6) Ali 
Şentürk (7) Berk (7) 
Murat (7) (Ferhat 4) 
GOLLER :
Dk. 10-28 Ali Şentürk, 
Dk. 13-17 Sadettin, 
Dk. 24 Ali Bora, 
Dk. 25-36 Murat, 
Dk. 55 Okan 
(Mudanyaspor)
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Yıldızlar Güreş Ligi Gemlik'te start aldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Güreş 
Federasyonu 
Yıldızlar Süper 
Güreş Ligi Batı 
Grubu ilk hafta 
müsabakaları

Gemlik'te yapıldı. 
Gemlik Kapalı 
Spor Salonu’nda 
yapılan müsabakalar
da İstanbul Büyük 
şehir Belediye, İstan
bul Coşkun Koleji, 
Bursa Gençlik

Merkezi Spor Kulübü 
ile Çorum GEM 
takımlarının 
katıldığı Batı grubu 
maçlarında yıldız 
gençler galip 
gelmek için büyük 
mücadele verdiler.

Türkiye'nin en iyi 
Yıldızlar takımların
dan dördünün 
kapıştığı Süper 
Liginde Antalya 
bölgesinden Uluslar 
arası hakemlerden 
Ahmet Karsavuran,

Ankara bölgesinden 
Armağan Genç ve 
Yasin Gonana ile 
milli hakemlerden 
Sakarya bölgesinden 
Erhan Yazmaz ile 
İzmir bölgesinden 
Metin Özgür ve Arif

Mutlu görev yaptılar. 
11 sıklette Greko- 
Romen ve Serbest 
stildeki güreş müs
abakaları spor salo
nundaki az sayıda 
izleyeni mutlu 
etmeye yetti.

i <
I

1VI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

i1
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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 İŞİ. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

E '
T

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

AKCANPETROL 5131079
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
26 Kasım 2007 Pazartesi

VEZİROĞLU ECZANESİ 
E.Dinçer Mah. Irmak Sok. No:25 

Tel: 513 60 43 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2914 

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-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



KEBAP ve YEMEK SALONU

^iy/ılLrtı'ıımz

Adana Kebap + Ayran + Salata 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 
10 Adet Lahmacun + 1 Litre Cola 
Kıymalı Pide + Ayran + Salata 
Adana Dürüm 
Döner + Dürüm + Ayran

6.00YTL 
10.00 YIL 
12.50 YIL
3.50 YIL 
3.00 YTL 
3.50 YTL

Çorba + Yemek + Pilav + Ayran + Salata 5.00 YTL
ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:

• '••■! İŞKEMBE - PAÇA - MERCİMEK ■ EZOGELİN

AAERVE
KEBAP ve YEMEK SALONU 

ailenizle takat edeeeğigte tek aifeş

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay
Çorba
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı)
İskender + Tatlı
Urfa Kebabı + Salata + Künefe
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran
Pideli Köfte + Sütlaç

4.oo m.
1.50 YTL.
5.00 YTL.
6.00 YTL
7.00 YTL.
5.00 YTL
6.00 YTL

✓SINIRSIZ KEBAP-KÖFTE 
EV YEMEKLERİ - TATLI ÇEŞİTLERİ j 

✓KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

asili! ii
İLEM YEMEK SAN. TİÇf LTD. |

kaidan tüm tfudik Ukına tytkkiif dtfit.

MlOJİK ÖRÜNUhe FATURA ÖDEME NOKTASI

Artık sıra beklemek tarih oldu.
Turkcell, Vodafone. Avea 

Elektrik, Su, Telekom
K.K. Borçları, Baâkur, SSK

Trafik cezası v.s.
FATURALARINIZI SMILE SHOP'TAN

5MKLEWDEYEBİL«İZI

Stpile ADSL- Türk Telekom BAŞVURD NOKTASI
- D-SMARTSATIŞNOKTÂSI
- CEP TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL - VODAFONE ■ AVEA - KONTÛR SATIŞI
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜNLER i
DP ATİ İZ KREDİ BanI<a BanIca dolAŞMACİAN uyquN kRtdi seçeneIlIerİ 
I İV1 I I l\ l\IVLL/l________İlllİyAÇ kllEdİsİ < TAŞIT kREdİSİ VE koNUT kRcdisi h j|

L ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 51212 OO



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 BOYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
RKS6SUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

27 Kasım 2007 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com ihfo dgemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.” 
Şirin Plaza No:7 Gemlik I BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Çeşme suyu ile 5 kilogramlık tenekeleri doldurup 
zeytinyağı diye vatandaşlara 20 YTL’ye satıyordu

Zeytinyağı diye su satan 
dolandırıcı tutuklandı

Askeri araç devrildi: 1 
1 şehit 12askeryaralı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara zey 
tinyağı diye çeşme suyu satan dolandırıcıyı 
teneke satışlarını takip ederek yakaladı. 
Gemlik’ten belli aralıklarla boş zeytinyağı 
tenekesi alan Ahmet E. adlı şahsın, 5 kilo
gramlık tenekelere çeşme suyu doldurarak, 
vatandaşlara 20 YTL’ye karşılığında sattığı 
ortaya çıktı. Çok sayıda kişiye dolandıran- 
ve 5 ayrı bölgeye satış yapan Ahmet E. 
nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza 
evine gönderildi. Haberi sayfa 3’de

Şırnak'ın Beytüşebbap ilçesinde, Kato 
Dağı'ndaki operasyondan dönen askeri 
aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 
asker şehit oldu. 7'si ağır olmak üzere 12 
asker de yaralandı. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Muhafazakarlaşma, zenginleşme 

ve kalitesizleşme
Bir çocuğun büyümesini, evdeki anası 

babası pek fark edemez.
Diktiğiniz bir fidanın büyüdüğünü de 

pek fark etmezsiniz.
Ülkelerdeki değişimi de içinde yaşa 

yanlar pek göremezler.
Uzun yıllar yurt dışında olan bir kişi 

ülkesine döndüğünde bunu anlayabilir.
Çocuk örneğinde de öyle..
Türkiye büyük bir değişim yaşıyor..
Yavaş yavaş yaşanan bu değişimi biz 

fark edemiyoruz. Devamı sayfa 5’de

Çocuklara 
hırsızlık 

yaptırdıkları 
iddiasıyla 3 

kişi yakalandı 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube ekipleri, 
çocuklara hırsızlık 
yaptırdıkları 
iddiasıyla 3 
kişiyi yakaladı. 
Haberi sayfa 3’de

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 
BİZE DANIŞMAYI 

UNUTMAYIN I
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA rmjiDA

^DUNLOPTel: 0.224 513 11 75

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

Emperyalizmin ülke yutma yöntemleri
Ülkemizde uzun süredir tezgahlanan 

oyunun perdeleri açıldı.
Bölücü ve irticai girişimlerin kazandığı 

hız oyunun sahneye konduğunun 
göstergeleri.

Ekonomik yapısı güçlü sosyo-kültürel 
yapısı sağlam temellere oturtulmuş,eğitim 
politikaları değişmeyen ülkelere kimse bir 
şey yapamıyor.

Ancak; Âz gelişmiş ya da gelişmekte 
olan ülkeler emperyalizm tarafından çok 
çabuk yutuluyor.

Önce tasarım yapılıyor.
Ülkeye bağlılıkları ve bireysel çıkarlarla 

uyumları test edildikten sonra oyuncular 
seçiliyor.

Roller veriliyor. Provalar yapılıyor.
Perde açılıyor.
Ülkenin yurttaşları gizli ya da açık yön

temlerle uyuşturularak adım adım hedefe 
varılıyor.

Yabancı sermaye, televizyon dizisi, 
provokasyon, cinayet, kapkaççılık,birkaç 
skandal, asparagas haber, yabancı dil 
(tercihan İngilizce), fast food tarzı yiye
cekler, dış borçlandırma, nükler santraller 
sömürgeleştirmeye giden yola döşenen 
mayınlar.

Yöntem de şöyle..
Tam olmamışlarından bir adet ülke 

belirleniyor.
Çok önceden ABD'de, AB'de bekletil 

miş bir ölçek tepeleme yağla iyice yağ 
lanıyor. Daha sonra bol’miktarda şerbet’ 
hazırlanıp nabza göre azar azar veriliyor.

Şerbeti yiyince salınan ülkenin yer 
kabuğu kolayca kaldırılıyor ve yer altı 
kaynakları yavaş yavaş soyularak, ince 
ince dilimleniyor.

Ardından kısık ateşe oturtuluyor ve 
yabancı sermaye ülke içine yavaş yavaş 
ilave edilip, millî piyasaya karıştırılıyor. 
Daha sonra süzgeçten geçirilerek, kalan 
iç sermaye ayıklanıyor.

Süzülen iç sermaye bir kaba konulu 
yor, içine aldığı kadar dış borç ekleniyor 
ve ateş hızlandırılıyor..

Dış borcun sindirimi çok ağır olduğun
dan, ülkenin tadını bozup fark edilmesin 
diye, borçlanmış ülkenin içine, daha önce 
den ince ince çekilmiş televizyon dizileri, 
yabancı dil, kola ve hamburger azar azar 
katılarak çırpılıyor ve eklenmiş dış borçla 
birlikte, ülke içine kurulmuş bir nükleer 
santral üzerinde kaynatılıyor.

Sonra ülke diri kalmasın diye bir baraj 
suya birkaç skandal ve asparagas haber 
katılarak çalkalanıyor.

Ve koyulaşmaya başlamış ülkeye ilave 
edilerek, ülke gündemi iyice sulandırıl! 
yor. Daha sonra yine süzgeçte süzülüyor 
ve ülke içindeki yurt sevgisi, ana dil, 
inanç ve türküler ayıklanıyor, birlikte ve 
barış içinde yaşama arzusu dilim dilim 
parçalara ayrılıyor ve diğerlerine ilave 
ediliyor.

Son olarak bol miktarda provokasyon 
ilave edilip nükleer ateş biraz daha art
tırılıyor.

Artık tüm ulusal bilinç ve sermayeden 
ayıklanmış ve yenmeye hazır hale gelmiş 
ülke, bir iki taşım daha kaynamaya 
bırakılarak kapağı kapatılıyor.

Sonra ülke kazayla (!) ocakta unutu
luyor ve tam taşmak üzereyken yetişilip 
bir güzel kurtarılıyormuş gibi yapılıyor.

Ne dersiniz ?
Bu yöntemler ve uygulama biçimi siz 

de çağrışımlar yaptırıyor mu?
Bana çok tanıdık geldi de...

CHP ziyaretlere başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Genel merkez tarafın
dan atamaları yapılan 
CHP ilçe Örgütünde 
görev dağılımı yapıldı 
İlçe gündemini uzun 
süre meşgul ettikten 
sonra Cem Güler 
başkanlığında oluştu
rulan ve II Başkanı 
Gürhan Akdoğan 
tarafından düzenle
nen toplantıda görev 
ataması verilen yeni 
yönetimde İlçe Sekre 
terliğine Zafer Ülgen 
getirildi. İlçe Eğitim 
Sekreterliğine Özcan 
Yerlikaya getirilirken 
İlçe Saymanlığına ise 
İspir Özgür getirildi. 
ZİYARETLER 
BAŞLADI
Yeni göreve gelen 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler ile 
yönetim kurulu 
ziyaretlerine başladı. 
İlk olarak Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
ziyaret eden CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ile yönetimi kendileri
ni tanıtıp Gemlik'te 
yaşanan sıkıntılar 
konusunda görüş , 
alışverişinde 
bulundular.
CHP İlçe Örgütü

çalışmaları anlatan 
Cem Güler, "Siyaset

kamu hizmetidir. Her 
kes bulunduğu kent 
için yapması gereke 
ni yapmalıdır" dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de genç biri 
hin siyasetin başında 
olmasından mutluluk 
duyduğunu belirterek 
"Yolunuz çetin ve 
uzun, gençliğinizle 
ilkeler doğrultusunda 
yapacağınız siyasette 
sizlere başarılar diliy
orum" dedi. CHP İlçe

SATILIK ■ KİRALIK LÜK DAİRELER ve İSTERLERİ 

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 dublebc daire. 

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Anal Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

www.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21 -fa&51317 94

Yönetiminin ikinci 
ziyareti ise Esnaf 
Odası Başkanı İbra 
him Talan'a oldu. 
Oda Başkanı İbrahim 
Talan'la özellikle 
esnafın yaşadığı 
sorunları görüşen 
Cem Güler, her 
zaman esnafın yanın
da olduklarını ve 
bundan sonra da 
olmaya devam ede
ceklerini söyledi. 
CHP İlçe yönetimi

daha sonra Marma 
rabirlik yönetimine 
yaptı. Kooperatif 
Başkanı İbrahim Ak 
soy'la görüşen Cem 
Güler, zeytin üretici
lerinin sorunları 
hakkında görüş alış 
verişinde bulundu. 
Cem Güler, daha son 
ra Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Dilli 
oğlu ile İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'u ziyaret etti.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama,

Doğalgaz Kombi Sistemi,
Otoparklı, Asansörlü,

v Hazır Mutfak,
Dış kapı çelik kapı, 

^lç kapılar amerikan kapı,
Salon ve odalar laminant parke, 

V Islak zeminler seramik

I

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Çeşme suyu ile 5 kilogramlık tehekeleri doldurup 
zeytinyağı diye vatandaşlara 20 YTL’ye satıyordu

Zeytinyağı diye su satan 
dolandırıcı tutuklandı

Vatandaşlara 
'Zeytinyağı* 
diye çeşme suyu 
satan dolandırıcı 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece 
tutuklandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü, 
çeşme suyunu 
zeytinyağı 
tenekelerine 
koyarak 'Zeytinyağı* 
diye satıp, 
vatandaşları 
mağdur eden 
zanlıyı teneke 
satışlarını takip 
ederek yakaladı. 
Polis, operasyon 
kapsamında 
zeytinyağlarının 
satıldığı 
tenekelerin 
Gemlik'te 
üretildiğini belirledi.

Ardından 
tenekelerin 
Gemlik'te 5 ayrı 
bölgeye dağıtıldığını 
tespit eden 
polis, Gemlik'ten 
belli aralıklarla 
boş zeytinyağı 

tenekesi alan 
kişiyi tespit etti. 
Polis, Ahmet E. (29) 
isimli zanlıyı 
merkez Yıldırım 
ilçesi Duaçınar 
Mahallesi'nde 
yakaladı.
Zanlının 
5 kilogramlık 
tenekelere 
doldurduğu 
suyu vatandaşlara 
20 YTL karşılığında 
'Zeytinyağı' 
diyerek sattığı ve 
bu yolla çok 
sayıda kişiyi 
dolandırdığı 
ortaya çıktı.

Zanlı Ahmet E., 
önceki gece geç 
saatlerde çıkarıldığı

nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Kafasını duvara vuran
genç kız ölümle boğuşuyor
Sinirlerine 
hakim olamayıp 
kafasını duvara 
vuran genç kız, 
ağır yaralı olarak 
kaldırıldığı 
hastanede yaşam

mücadelesi 
veriyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Cumhuriyet 
Mahallesi Mercan 
Sitesi'ndeki evinde, 
sinirlerine hakim

olamayan 21 
yaşındaki Ö. T., 
kafasını odasının 
duvarına vurdu. 
Ağır yaralanan 
genç kız, Devlet 
Hastanesi'ne

kaldırıldı.
Genç kızın hayati 
tehlikesinin bulun
duğu bildirildi.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Çocuklara hırsızlık yaptırdıkları 
iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube ekipleri, 
çocuklara hırsızlık 
yaptırdıkları iddia 
sıyla 3 kişiyi 
yakaladı. Emniyette 
sorgulamaları 
tamamlanan zanlılar 
adliyeye sevk edildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kükürtlü Mahallesi

Kükürtlü Caddesi'nde 
bulunan bir fotoğraf 
stüdyosuna giden 
6- 7 yaşlarındaki 3 
çocuk, müşteri olarak 
iş yerine giren Özden 
Ö.'nün, içinde 10 bin 
dolarlık ziynet eşyası 
bulunduğu bildirilen 
çantasını çalarak 
kaçmak istedi.
Bölgede devriye 
gezen Asayiş 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı polis ekipleri, 
çocuklardan birini

yakalarken diğer 
2 çocuk 

kaçmayı başardı. 
Mahalle sakinlerinin, 
çocukların bölgeye 
bir otomobille 
geldiklerini 
söylemesi ve aracın 
plakasını polislere 
bildirmesi üzerine 
zanlıların bindiği 
otomobil Çarşamba 
Mahallesi'nde 
durduruldu.
Çocuklarla birlikte 
otomobilde bulunan

Hayat K. (37), 
Deniz Ö. (39) ve 
Özcan A. (38) 
gözaltına alındı. 
Uç zanlı, sorgula
malarının tamamlan
masının ardından 
adliyeye sevk 
edildi.
Hırsızlık olaylarına 
karıştığı idida edilen 
çocuklar ise yaşları 
küçük olduğu için 
Çocuk Koruma 
Şube Müdürlüğü'ne 
teslim edildi.

özcan vura 11933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

İnternet geliyor....

Kim ne derse desin, Türkiye’de internet 
alanında gerçek devrim 2005 yılında, geniş 
bant internet kullanımının (ADSL) Türk 
Telekom tarafından yaygınlaştırılmasıyla 
başladı.

Bu tarihten itibaren tüketiciler 24 saat 
(sabit bir ücret ile) kesintisiz internet 
bağlantısına kavuştu.

200 bin ADSL sayısı bir yılda 3 milyona 
ulaştı.

Yılsonuna kadar yaklaşık 5 milyona çık
ması hedefleniyor.

Düşünün, bu yazının elinize ulaşması 
için geçen sürede tahminen 5 bin yeni 
ADSL kullanıma girmiş olacak.

İnternetin bağlantı hızı son beş yılda tam 
40 kat arttı.

(Dünyanın hâlâ çok gerisinde olduğu
muz gerçeğini unutmayalım.)

Dünyada internet, genelde cin fikirli 
genç girişimcilerin yarattıkları şirketler 
sayesinde milyar dolarlık servet sahibi 
olmaları ile tanındı.

Elbette fikriniz ne kadar parlak olursa 
olsun, gelir sağlayacak nitelikte ciddi iş 
yapmadığınız takdirde ayakta kalmanız çok 
mümkün değil.

Türkiye’de internet reklam pazarının 
nasıl bir potansiyel taşıdığının, yurtdışın- 
dan net şekilde göründüğünün göstergesi.

Peki internet bu payı kimden çalacak?
Geleneksel gazetelerden...
Evet evet gazetelerden..
En çarpıcı örnek İngiltere...
Ben aktarıyorum..
Geleneksel gazetelerin İngiltere reklam 

pazarındaki payı, 2001 yılında yüzde 19’ 
muş. Bugün bu rakam yüzde 9’a inmiş....

İnternetin reklam pazarından aldığı pay 
ise aynı dönemde yüzde 1’den yüzde 10’a 
çıkmış.

Bu misaller, dünyanın hemen her 
gelişmiş ülkesinde aynı.

Geleneksel gazeteler, hız, derinlik ve 
eğlence açısından internetin gerisinde 
kalıyor. Olayları anında veremiyor.

İnternetin özellikle son dönemde çok 
gelişen görüntü aktarımı yeteneğiyle baş 
etmekte güçlük çekiyorlar...

İnternette gelen okur yorumlarına anın
da yanıt verme ve içeriği bu geri dönüşe 
göre değiştirme dinamizmi gazetelerde 
yok.

Türkiye’de gazetelerin günlük tirajı yak
laşık 4.5 milyon...

Sadece bu gazetelerin web uzantılarının 
her gün ulaştığı insan sayısı dahi 3 mil 
yona geldi...

Düşünün 3 milyon insan her gün bu 
haberleri İnternet’ten okuyor.

Hem de hiçbir ücret ödemeden, istediği 
kadar gazete ve dergiyi masasınız üzerinde 
veya laptop’unda okuyabiliyorsunuz..

Gemlik Körfez gazetesinde beni ortala
ma 100-200 kişi okurken internet sayfasın
da ( www.gemlikkorfezgazetesi.com ) ve 
Milliyet /Blog -özcanvural (www. milliyet- 
cdm.tr ) binlerce kişiye ulaşıyorum. Okuma 
alanım çok genişliyor..

Geleneksel gazeteler elbette var olmaya 
devam edecek...

Ancak bugün gördüğümüzden daha 
yaratıcı çözümler üretmek ve maliyetlerini 
düşürmek zorundalar.

Maliyet yapısı içinde yüzde 60’ın 
üzerindeki payın kontrol edilmesi mümkün 
olmayan ve her yıl fiyatı artan kağıt olması 
ise büyük bir dezavantaj.

Gazetelerin ömrü kısalıyor.
İnternet onları yavaş yavaş yiyecek....

mailto:11933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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çilerden öğretmenlere afalı kutlama

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Anadolu 
Meslek ve Kız Meslek 
Lisesi öğrencileri 
Cumartesi günü 
kutlanan 24 Kasım 
öğretmenler günü 
nedeniyle okullarında 
görev yapan öğret
menlerine kutlama 
günü tertip ettiler. 
Okul toplantı salo
nunda düzenlenen 
kutlama eğlencesi 
saygı duruşu ve istik
lal marşının okun
masıyla başladı.
Okul Müdürü Ercan 
Yılmaz yaptığı 
konuşmada; öğret
menlik mesleğinin 
en mukaddes 
mesleklerden biri 
olduğunu belirterek, 
gerçeği, doğru yolu, 
yeniliği, gelişmeyi 
ve bilimi anlattığını 
söyledi.

Yılmaz, 
"Yeteneklerimizin 
gelişimine yardımcı 
olur, doğruluk, 
dürüstlük ve yardım 
severlik gibi evrensel 
değerlere ulaşmamızı 
sağlar. Öğretmen 
yağmur suyu gibidir. 
Yağmur suyu sevilir. 
Çünkü her yeri 
yeşertir, herkesi 
sevindirir ve faidesi 
umumidir" dedi.

Okul Kültür Edebiyat 
Kolunun düzenlediği 
kutlama gününde 
Betül Şentürk yöneti
minde uygulamalı 
Ana Okulu öğrenci
leri şiirler okuyup 
şarkılar söylediler. 
Öğrencilerin Atatürk 
ve öğretmen 
konulu kısa oyunun 
ardından koro 
eşliğinde müzik din
letisiyle son buldu.

Öğretmenler yemekte buluştu

24 Kasım Öğretmen
ler Günü nedeniyle 
evsahipliğini özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’nun yaptığı 
yemekte eğitimciler 
ve kentimizin yöneti
cileri biraraya geldi. 
Gemlik Gübre 
Fabrikası Sea Life 
Salonu’nda düzenle
nen yemeğe Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, foçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, yemeğin ev 
sahipliğini yapan 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu sahibi 
Gürhan Ay, Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, milli 
eğitim personeli 
ve ilçemizdeki tüm 
okulların okul yöneti
cileri, öğretmenleri, 
dershane yöneticileri 
ve öğretmenleri, 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğretmen 
ve eşleri katıldılar. 
Yemekte açılış 
konuşmasını yapan 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
“İlçemizdeki tüm 
öğretmen ve yönetir 
çileri böyle anlamlı 
bir gecede birarada

görmekten mutluluk 
duyuyoruz. Gelecek 
yıllarda da bu 
yemeği geleneksel 
bir hale getirmeyi 
düşünüyoruz.”

dedi.
Öğretmenler geç 
saatlere kadar 
hem sohbet etme 
hem de eğlenme 
fırsatı buldular.

AKP’li gençler ‘Adnan Kırlak’ dedi
Akar Düğün salonun
da gerçekleştirilen 
AKP Gençlik Kolları 
2.olağan kongresinde 
başkanlığa Adnan 
Kırlak seçildi. 
Delegelerin oybir
liğiyle seçildiği kon
greye İl Genel Meclisi 
Grup Başkanı Nazım 

Çakmak, İl Genel 
Meclis Üyeleri, AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, belediye 
meclis üyeleri AKP İl 
Gençlik Kolları Başka 
nı Necati Demir ve 
yönetim kurulu 

üyeleri, Gençlik 
Kolları, Kadın Kolları 
ve delegeler katıldı. 
Divan Başkanlığına 
Gökay Bilir, üyeliklere 
ise Hulusi Gandar, 
Gençay Yılmaz, Ah 
met Kılıç, Aslı 
Sezginer getirildi. 
Kongrede açılış 
konuşmasını yapan 
AK Parti Gençlik 
Kolları Başkanı 
Adnan Kırlak, 
“Sizlerin desteğiyle 
seçildiğimde Gençlik 
Kollarının çıtasını 
daha da yukarı çıkar
tacağız' dedi.
DERNEK

ZİYARETLERİ 
SÜRÜYOR 
AKP fîğe Teşkilatı 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'in başkanlığın
da sivil toplum örgüt
lerine ve yöresel der 
neklere başlattığı zi 
yaretler devam edi 
yor. AKP’liler Elazığlı 
lar Derneği’ni ziyaret 
etti. AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin başkan
lığında belediye mec 
lis üyeleri, yönetim 
kurulu üyeleri, genç
lik kolları ve kadın 
kollarından oluşan 
teşkilat mensu
plarının katıldığı

ziyarette konuşan 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, gerek 
seçimden önce gerek 
se seçimden sonra 
derneklere ve sivil 
toplum örgütlerine 
ziyaretlerinin devam 
ettiğine dikkat çeke 
rek amaçlarının gele 
cek sorun ve istekleri 
de alarak bunlara çö 
züm bulmak olduğu 
nu söyledi.

Halktan hiçbir zaman 
kopuk yaşamadık
larını ve insanlara 
tepeden 
bakmadıklarını 
vurgulayan Şahin, 
amaçlarının Gemlik'i 
yaşanabilir bir kent 
haline getirmek oldu 
ğunu, bunun içinde 
dernek yöneticilerinin 
söyledikleri çok 
önemli olduğunu 
ifade etti.
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Muhafazakarlaşma, zenginleşme ve kalitesizleşme
Türkiye 1970’li yıllardan sonra 

değişimi yakaladı.
1980'li yıllarda bilhassa merhum 

Turgut Özal ile bu ivme hız kazandı.
Türkiye'nin Atatürk döneminde 

seçtiği devletçi modeli değiştirildi.
Rusya’nın S talin döneminde 

Boğazlarda hak istemesiyle birlikte 
yönümüz, Avrupa'dan ABD’ye yönel
di.

Celal Bayar, Adnan Menderes 
döneminde, ABD Türkiye'nin en 
önemli müttefiki ve dostu oldu.

Ülkenin kalkınmasının modeline 
ABD çizdi.

ABD’ye bağımlı bir montaj kapita 
lizmi başladı.

Rahmetli Menderes'in unutul
mayan sözü kulaklardadır:

“Her mahallede bir zengin çıka
cağız.”

DP döneminde Atatürk d evrim
lerinden büyük ödünler verildi.

Marchall yardımlarıyla ülkede 
yapay bir kalkınma hamlesi başlatıldı.

0 yıllar Sovyet devrimi nedeniyle 
ABD marksizmin ve Sovyet modelinin 
yayılmasını önlemek için Türkiye, İran 
(Şah dönemi) ve İsrail’i üst olarak 
seçti.

Komünizmin yıkılması içini, 
Sovyetlerin ve Varşova Paktı ülke 
lerin çevresini “Yeşil Kuşak" proje
siyle, müslüman ülkelerle çevirmeye 
çalışıyordu.

Sovyetler Birliği’nin askeri pak 
kurması ile Avrupa’daki kapitalist 
ülkeler ve ABD Nato’yu kurdu.

Türkiye Sovyetlerden çekindiği

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmall.com

için bu pakta yer aldı.
Türkiye'nin kalkınma modeli belli 

olmuştu.
Dışa bağımlı bir kalkınma..
Montaj ikameti bir kalkınma..
Çünkü bize yardım elini uzatan 

dost ülkeler, "Siz zahmete katlan
mayın, biz nasıl olsa ürettik. Size gön
derir, siz de bunları toplar halkınıza 
satarsınız” diyordu.

Öyle oldu.
Ulusal sanayimiz Atatürk’ten 

sonra bilhassa DP döneminde durak
ladı.

27 Mayıs İhtilalinden sonra ise 
Planlı Kalkınma modeli başlatıldı.

Ama Demirel gibi büyüklerimiz 
plana da “Pilav" gözüyle baktı.

Bu arada ABD uzay yolculuğunu 
başlattı.

Ay’a adam gönderdi.
Biz "pilav" "plan” tartışmalarıyla 

oyalandık.
1960 Anayasası’nın getirdiği 

özgürlükçü ortamda sol gelişti.
Sol, kısaca halkın yanında politika 

üretmekti.
Ama bizim sağcı siyasetçilerimiz 

bunu Komünizim olarak tanıttı.
CHP'nin “Ortanın Solu"nu bile

Kominizim diye halka anlattılar.
Sürekli halkı kandırdılar.
Vahşi kapitalizm kazancını emekle 

bölüşmek istemedi.
Solun karşısına ülkücü, sağcı 

mukaddesatçı gençliği çıkardılar.
Ülkeyi kan gölüne döndürdüler.
iti ite kırdırma politikaları sonun

da, ard arda askeri darbeler yaşandı.
Demokrasiye ara verildi.
1980 yılı sağın da solun da balyoz 

yediği yıl oldu.
Ülkedeki ulusal uyanış bastırıldı.
Toplumdaki merkezi sağın yerine 

daha tutucu, yani muhafazakarların 
iktidara getirilmesinin zeminleri 
yaratıldı.

Rahmetli Özal bu işin başlangıcını 
yaptı.

Bu sırada Sovyetler çökertildi. 
“Yeşil Kuşak projesi” kaldırıldı.

Yerine Birinci Dünya Savaş T nd a 
İngilizlerin kuşatması altına almak 
istediği ortadoğu enerji kaynaklarını 
ABD ele geçirmek için “Büyük 
Ortadoğu Projesi”ni uygulamaya kon 
du.

Amerika, İngiltere ile anlaşarak 
düğmeye bastı.

Irak'da demokrasi yoktu, halk 

zulüm çekiyordu ve Saddam denen 
diktatör nükleer silah yapıyordu.

Suçu ABD biçti, "Katli vaciptir” 
dendi ve Irak işgal edildi.

Türkiye bu işgalde ABD’nin ve 
İngiltere'nin yanında yer aldı.

Özal, bir taşla üç kuş vuracaktı.
Ömrü yetmedi.
Özal ile birlikte batı ile ekonomik 

sınırlar kaldırıldı.
Türkiye, Orta Doğu’nun eski Bey 

rut'u veya bugünün Dubai’si olacaktı.
Devletin tüm kaynakları çarçur 

edildi ve Türkiye'de bir tekelci ser- 
maya yaratıldı.

Bu tekelci sermaye ve yabancı 
sermaye ülkenin en önemli kaynak 
larını eline geçirdi.

İşte değişim bu, zenginlik bu.
Yeni yeni binalar yapıyoruz.
40-50 katlı plazalar inşa ediyoruz, 

bakkalların yerini gross marketlere 
bırakıyor.

Bir yandan da AKP ile daha muha 
fazakar bir ORTADOĞU ÜLKESİ 
haline getiriliyoruz.

Halk zenginleşmiyor ama değişi 
yor.

Daha tutucu, daha dindar bir 
toplum yapılıyoruz.

Az kaldı. Hukuk sistemimizi de 
değiştirecekler.

Pazar tatili Cuma’ya çekilecek, tür
ban serbest bırakılacak.

Tarikatlar su yüzüne çıkacak..
Sessizce olacak bunlar.
Türkiye biçilen rolünü iyi oynuyor 

İnsanımız ise gün be gün kalitesiz 
leş meyi sürdürüyor.

Askeri araç devrildi: 
1 şehit, 12 asker yaralı

Şırnak'ın
Beytüşebbap 
ilçesinde, Kato 
Dağı'ndaki 
operasyondan 
dönen askeri aracın 
şarampole yuvarlan
ması sonucu 1 asker 
şehit oldu. 7'si ağır 
olmak üzere 12 asker 
de yaralandı.

Edinilen bilgiye 
göre, Beytüşşebap 
ilçesi Kato 
dağında mevkiinden 
operasyondan 
dönen askeri 
personeli taşıyan 
askeri araç, 
Devlet Hastanesi 
yanında virajı 
alamayınca

şarampole 
yuvarlandı. 
İlk belirlemelere 
göre, 1 şehit 
verildi, 7'si ağır 
12 asker yaralandı. 
Yaralı askerler 
vatandaşların 
yardımıyla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezflazetesl.com

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
http://www.gemlikkorfezflazetesl.com
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Gül ve Ter ailelerinin mutlu günü İM ielefe Baskanlan soronlan masaya yatııiı
Elmas Su Gemlik 
Bölge Bayii ve 
Pehlivan Piliç 
Market'in sahibi 
Gemlikli esnaf 
Zekeriya Gül ile yine 
Gemlik'in tanınmış 
esnaflarından 
Adnan Gıda'nın 
sahibi Adnan Ter'in 
kızı Sümeyye Ter 
önceki gün gerçek
leştirilen düğün 
töreni ile dünya 
evine girdiled. 
Gemlik Belediye 
Düğün Salonu’nda 
düzenlenen ve 
düğün töreninde 
genç çifti akrabaları 
ve dostları yalnız 
bırakmadılar.
Aynı zamanda 
Gemlik Esnaf 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt 
Avcı'nın torunu olan 
Sümeyye Ter ve 
Zekeriya Gül'ün 
düğünü okunan 
Kur'an-ı Kerim ile 
başladı.
Gemlik Merkez 
Camii İmam Hatibi 
Süleyman Yedek'in 
sunuculuğunu 
üstlendiği düğünde

Gemlik Müftüsü 
Yusuf Şahin'inde bir 
konuşma yaparak 
genç çifte mutluluk
lar diledi. Şahin'in 
yaptırdığı duanın 
ardından düğün 
merasimi takı 
töreni ve davetlilere 
verilen yemek 

ikramı ile son buldu. 
Saadet Partisi ilçe 
yönetim kurulu 
üyesi olan Zekeriya 
Gül'ü bu mutlu 
gününde Saadet 
Partisi ilçe başkanı 
Recep Aygün ve 
partililerde yalnız 
bırakmadılar.

Kayseri, Antalya, 
Bursa, Gaziantep ve 
Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanları, 
Gaziantep'te düzen
ledikleri istişare 
toplantısında bir 
araya geldi.
Başkanların 3-4 
aylık dönemler ha 
linde değişik kent 
lerde gerçekleştir 
diği buluşmaların 
Kasım ayı toplantısı 
Gaziantep’de 
gerçekleştirildi. 
Toplantıya Gazian 
tep Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Asım Güzelbey, 
Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Menderes Türel, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Mehmet Özhaseki, 
Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
ile belediyelerin üst 
düzey bürokratları 
katılırken, Prens 
Charles'in Konya 
ziyareti sebebiyle 
Konya Büyükşehir

Belediye Balkanı 
Tahir Akyürdk, top 
lantıda yer almadı. 
Gaziantep Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Asım Güzelbey, 
istişare toplântısının 
iki önemli gündem 
maddesinin bulun
duğunu söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Balkanı 
Hikmet Şahin, 
başkanlarımh halk
larını ve kentlerini 
ileri taşımada kendi 
başlarına hareket 
edemeyeceklerini, 
bilgi ve deneyimleri
ni paylaşmak 
gerekliliği hissettik
lerini ve bu ihtiyaç 
yüzünden toplan
tıların başladığını 
belirtti.
Türkiye'nin beledi 
yecilikle Osman 
lı'nın son dönemi ve 
Cumhuriyet döne
minde tanıştığını 
vurgulayan Antalya 
Büyükşehir 
Belediye Balkanı 
Menderes Türel de, 

< belediyelerin 1930 
yılında çıkarılan 
yasayla idarb 
edildiğini anımsattı. 

Geçen süre zarfında 
belediyeciliğin 
inişli-çıkışlı grafik 
sergilediğini anlatan 
Türel, ğeçtiğimiz 
yıllarda çıkarılan 
yeni yasalarla 
belediyelerin daha 
çağdaş hizmet 
etme imkanı 
bulduğunu söyledi. 
Türel, Özetle şunları 
kaydetti: "Biz 
belediyeciliği 
altyapı belediyeciliği 
olarak görüyorduk. 
Altyapının sadece 
gereklilik olduğu, 
yeterlilik olmadığı 
ortaya çıktı. Artık 
altyapı belediyeci 
liginden sosyal 
belediyeciliğe geçil
di. Vatandaş odaklı 
hizmet üretimi 
tartışılıyor. Sadece 
yol, sui kanalizas 
yon yapanlar 
görevini yapanlar 
olarak hitelendirili 
yor. İhtiyaç sahip
lerinin problem
lerinin ve diğer 
sosyal sorunların 
çözümlenmesinde 
belediyecilik etkin 
olarak Ön plana 
çıkmaktadır.”
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TEŞEKKÜR
Olcay Saç Tasarım Salonu ’muzun açılışına katılarak 

bizleri onurlandıran Belediye Başkanımız 
Sayın Mehmet Turgut ve eşine, 

İlçe Emniyet Müdürü 
Sayın Ali Kemal Kurt’a, 

AKP İlçe Başkanı Sayın Enver Şahin ’e, 
Demokrat Parti İlçe Başkanı Sayın Faruk Güzel’e 

Flash TV Genel Koordinatörü Sayın Sabit Örsel ve eşine, 
Sayın Prof Dr. Heykeltraş Tankut Öktem’e, 

Gemlik İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Yıldırım Akıncı’ya, 
L* . Gemlik Meclis. Üyesi Sayın Aydın Bayraktar'a, 

Paşa Otel’e, Atamer Turistik Tesisleri’ne, 
Garanti Bankası Gemlik Şubesi temsilcilerine,

Sayın Esat Coşkun ve eşine, Halil Uslu Ltd Şti. ’ne, 
Gemlik Körfez Gazetesi Sahibi Sayın Kadri Güler ve eşine, 

Gemlik Ortopedi Medikal Sayın Nilüfer Toprakçı’ya, 
Gemlik Yardımsevenler Derneği yönetici ve üyelerine, 

Gemlik Verem Savaş Derneği yönetici ve üyelerine, 
Ecz. Ferruh Erçek ve eşine, Ecz. Mukaddes Serim’e, Ecz. Ayşe Özer’e, 

Koç Allianz Sayın Fikret Bağcağız ve eşine, Avcı Ailesi*ne ve 
açılışımıza çelenk ve çiçek gönderenlere, telefon ve elektronik posta ile 

bizleri kutlayanlara, tüm dost, müşteri ve arkadaşlarımıza, 
bizleri yalnız bırakmayan Gemlik halkına teşekkürü bir borç biliriz.

OLCAY
SAÇ 7ASAR.IM SALONU 

OLCAY ZAYKAZ
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Saat sorma 
bahanesiyle cep 

telefonunu çaldılar
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde saat 
sorma bahanesiyle 
parkta oturan iki 
kişinin arasına 
oturan dolandırıcı, 
yankesicilik 
suretiyle cep 
telefonunu alarak 
kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, A.C. (37) 
arkadaşıyla 
birlikte Uluabatlı 
Haşan Bulvarı 
11 Eylül Parkı'nda 
oturmaya başladı. 
Bir süre sonra 
yanına yaklaşan

kimliği belirsiz 
bir kişi 'Saat kaç' 
diye sordu.
Saate bakmak 
için pantolunun 
cebindeki telefonu 
çıkaran A.C., 
saati söyleyerek 
olay yerinden 
ayrıldı.
Bir süre sonra 
cebini kontrol 
eden A.C., 
cep telefonunun 
olmadığını fark 
edince durumu 
polise bildirdi. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

‘Gemlik Körfez’ internette i
www.gemlikkorfezgazetesi.com |
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EYLÜL AYI FATURASI

Bir kıvılcım kapı 
fabrikasını kül etti
Bursa-Ankara kara 
yolunun Turanköy 
mevkiinde bulunan 
otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren 
otomatik kapı üreti
mi yapan bir fabrika
da kaynaktan çıkan 
yangında 32 kişinin 
çalıştığı fabrika 
tamamen yandı. 
Yangına ilk müdahe- 
leyi işçiler yaparken 
bazı işçiler gözyaş 
larını tutamadı.
Edinilen bilgiye 
göre, Adnan Erdo 
ğan'a ait Turan 
köy'deki otomotiv 
sektörüne yönelik 
otomatik kapı üreti
mi yapan bir fabrika
da öğle saatlerinde 
kaynak makinesin
den yangın çıktı. 
Kaynaktan sıçrayan 
kıvılcımlar kısa 
sürede fabrikayı 
sardı. Yangına ilk 
müdaheleyi fabrika 
çalışanları yaptı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Kestel

ve İnegöl 
Belediyesi'ne ait 
çok sayıda itfaiye 
aracının müdahele 
ettiği yangın 
kontrol altına alındı. 
Yangında toplam 
32 kişinin çalıştığı 
fabrika tamamen 
kullanılmaz hale 
geldi. Fabrikanın 
genel koordinatörü 
Muhsin Aktaş, 
basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, 
yangına itfaiye ekip
lerinin geç kaldığını 
iddia etti. Aktaş; 
"Kestel itfaiyesi 
buraya yakın 
olmasına rağmen 
25 dakikada geldi. 
Türkiye'de maalesef 
sistem böyle işliyor. 
Fabrikamızın eski 
sigortası devam 
ediyor. Acımız 
büyük" dedi. 
Öte yandan yan 
gının maddi boyutu 
yapılacak inceleme
lerden sonra 
netlik azanacak.

A DİKKAT!!^
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
AĞUSTOS AYI FATURASI

© FER. SAT BEO.
Sayaç Ha. 
Marta/Tıp
Çarpan
Son E mİ ek«__
ilk Endeks
(■«/-) Ek Tdttnm 
Trafo Kayta
T&ketim
Birim Elyaf ..
Tüketim Tatar»

AKIİF ENDÜKTİF 1
50091360 50091360 

ffS MYS

22517.000
15657.000

15403.000
14558.000

6860.(XXI 
0.12423

0.000

KAPASİTİF 
«o

6171. KK

369.3S

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.
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

UMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
BU KONUDAKİ SORU VE SÖRUNLARINIZA ÇOZUM ÜRETMEKTEDİR.

BİLGİ İÇİN... 02j6 81218 29 ■ 0226 812 23 66 ’
İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 

0226 812 18 29-022G 812 23 66 
www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

Marmara Bölgesi 
için yağış uyarısı

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğü, Edirne, 
Tekirdağ ve Çanak 
kale çevrelerinde 
etkili olacak yağışın, 
gece saatlerinden 
sonra kuvvetli rüz
garla birlikte İstan
bul, Bursa ve Balıke

sir'de olumsuz 
hava şartlarına 
neden olacağını 
bildirdi.
Yetkililer, yaşana
bilecek olumsuz 
şartlara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmalarını istedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

İ BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTANI
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

&

s
I s

1

;8>«

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

AMLIheM

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

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m1 SATILIK DAİRE 
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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

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

Madde ÖZALP

S*
İ

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21i

m

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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Düşünsel Boyut 
' Yelda BAYKIZ 
|Ç e-mall: yeldabykz@gmail.com

Vah Elektrik Sıkıntısı 
Çeken Halkım Vah!..

Geçtiğimiz pazar günü için günler 
evvelinden elektrik kesilecek diye anons 
lar yapıldı. Herkes, sözüm ona hazırlıklı 
olsun diye.

Kesilme gerekçesi olarak da bakım 
gösterildi. Yaptığım araştırmalara göre 
gelişmiş ülkelerin hiçbirinde bu olay söz 
konusu değil. İnsanların koskoca Pazar 
gününü mahvetmeye kimsenin hakkı yok.

21. yüzyılın Türkiyesi ne yazık ki içler 
acısı durumda.

Çünkü Gemlik ülkemizin en merkezi ve 
gelişmiş ilçelerinden biri olarak görülü 
yor.

Elektrik, saat: 08:00 ile 17:00 arası 
kesilecek dendi. Ancak, 17:00'dan sonra 
gitti geldi. Yani nedir bu?

Televizyonlarımıza, buzdolaplarımıza 
olan oldu.

İnsanların elektronik eşyalarının bozul
ması sonucunda kim bunun hesabını 
ödeyecek. Ola ki, faturasını bir gün gecik
tiren vatandaşa faiz üstüne faiz uygulanır. 
İşte her zaman ki gibi adaletsizlik burada 
da karşımıza çıkıyor. Eğer ben belirli bir 
ücret ödüyorsam, hizmetimi de eksiksiz 
isterim. Fakat haklısınız burası Türkiye, 
her şey olur burada.

Pazar günü tatil günüdür.
Çamaşır yıkanacak, evler temizlenecek, 

misafir kabul edilecek, ailecek oturup 
televizyon seyredilecek.

Diğer yandan pazar günleri açık olan 
birçok işyerinin işlerine ket vuruluyor.

Çağdışı uygulamalarla hepimizin 
sosyal hukuk devleti olan demokratik 
memleketimize gölge düşürülüyor.

Tüm bunlardan sonra da Avrupa Birliği 
diye çığlıklar atıyor ve sevinç gösterileri 
yapılıyor.

Biz bu gidişle bırakın içine girmeyi, 
bize kapısından bile bakılmazlar bu bir
liğin.

İlerleyen günlerde göreceğiz bakalım; 
bu kadar bakıma, fırtınalı günlerde elek
trikler kesilecek mi?

'Gemlik Körfez'internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

1

KURIJRNLIK ve (IDRNUK
Kendi Özel besimiz Kürbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

lESfflİZDEÖOSlJİZ KESİM HMİMİZVM
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
T«l:5U114lCepTel:0.5J2mSH4

OZELAYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
Okulumuz bünyesinde 

çalışacak 
PDR Öğretmeni aranıyor 
Müracaat Tel: 513 50 84

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI

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

Filmin Adı Seanslar
HELLOVEEN 12.00 -14.15.-16.30-20.15
TESTERE 4 12.00 • 14.00 ■ 16.00 • 18.00 ■ 20.00

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

mailto:yeldabykz@gmail.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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îaşkan Şahin, minibiisçülefin dertlerini dinledi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Bursa 
Minibüsçüler Odası 
Yönetim Kurulu üye 
leri ve Bursa Esnaf 
ve Sanatkar Odaları 
Birliği (BESOB) 
Başkanı Arif Tak ile 
bir araya gelerek 
minibüsçülerin 
dertlerini dinledi. 
Kervansaray Termal 
Otel’de düzenlenen 
kahvaltıda, Bursa’nın 
ulaşım sorunlarını 
çözdüklerini, bundan 
dolayı da geçmişte 
yaşanılan hataların 
tekrarlanmaması için 
herkesin ve herkes
imin desteğini bek
lediklerini ifade eden 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, “Bursa’da 
ulaşım sorunu gün
begün çözüme kavuş 
maktadır. 3,5 yılda 
gerçekleştirilen 10 
kavşak çalışması, 
bunun en güzel ör 
neklerindendir. Gür 
su dan Uludağ Üniver 
sitesi’ne kadar olan 
yolda 2 lamba kal

mıştır. Yapılacak olan 
çalışmalar sonucun
da çok yakında Gür 
su’dan Uludağ Üni 
versitesi’ne kadar 
sinyalizasyonsuz 
ulaşım sağlanacaktır” 
dedi. Konuşmasında 
ulaşım çalışmalarının 
fiziksel olarak yapı
landırıldığına dikkat 
çeken Başkan Şahin, 
fiziksel ulaşım çalış
malarından birinin de 
Mudanya’da yapılan 
feribot iskelesi 
olduğunu söyledi. 
MİNİBÜSLER 
OTOBÜSE DÖNECEK 
Yıldırım B etabı

hafif raylı sistem 
çalışmasına da 
değinen Başkan 
Şahin, “Yıldırım 
B etabı hafif raylı 
sistem çalışması 
artık sona ermek 
üzeredir. Mayıs 
itibariyle entegre 
işlemi yapılacaktır. 
Bu sistemin tamam
lanması halinde 
kentin doğu kesi
minde yaşayanlar 
ağırlıklı olarak 
raylı sistemi kul
lanacaklardır” dedi. 
Santral Garaj‘daki 
^tıkanıklığın raylı 
sistemin B etabının

hizmete girmesiyle 
çözüme ulaşacağını 
dile getiren Şahin, 
“Ankara ve Yalova 
yollarında yaklaşık 
600 minibüs çalışı 
yor. Bu minibüslerin 
egzoz gazı kirliliğe 
neden oluyor ve 
ulaşım sorunlarını 
meydana getiriyor. 
Biz minibüs sayısını 
azaltıp ulaşımın oto
büslerle sürdürülme
si için çalışmalar 
yapıyoruz” diye 
konuştu.
Minibüsçülerin soru
nunu kooperatif veya 
şirket kurarak 
çözüme ulaştırdıkları 
takdirde kimsenin 
zarar görmeyeceğini 
dile getiren Başkan 
Şahin, “Minibüslerin 
otobüse dönüşmesi, 
ulaşımda çok daha 
kolaylık sağlar.
Görüşmelerimizi 
sürdürdüğümüz 
arkadaşlarımızın da 
‘hayır’ dememesi 
güzel bir durum. 
Yalnızca rakamlarda 
sorun var. Çözüme 
ulaştıracağız” dedi.

Sayfa 10

ATILI K VİLLA
m CM DEMEZ!
FAkAT DEPREM GELİYOR!

Umurbey Celal Dayar evlerinde 
Süper ova ve Körfez manzaralı 

sahibinden satılık villa.

GSM: 0.532 622 66 84

ELEMAN ARANIYOR

Bursa’da yavru 
ayı seferberliği
Rize'de fotoğraf sa 
natçısı Cemal Gülas 
tarafından 5 aydır 
bakılan ve büyüdüğü 
gerekçesiyle Milli 
Parklar Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan alınmasına karar 
verilen 8 aylık ayı 
yavrusu Datvi, 
Bursa'nın Karacabey 
ilçesindeki yeni 
yuvasına getirildi. 
Datvi, ilk etapta diğer 
arkadaşlarından ayrı 
olarak özel bölümde 
doğal hayata adapte 
edilecek ve ilkbahar
da ise 110 dönümlük 
ormanlık alana 
salınacak.
İkizdere ilçesi Boğaz 
içi köyünde fotoğraf 
sanatçısından alınan 
Datvi isimli küçük 
ayı, uzun süren yol
culuğunun ardından 
Karacabey Arı Barın 
ağı'na getirildi.
Uludağ Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi 
İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Nilüfer 
Aytuğ, "Datvi'ye sev 
gi gösterisinde bulu 
nulmuş olması, onu 
doğadan koparan en 
önemli faktördür" 
dedi. Minik Datvi'ye 
"iyilik olsun" diye

sevgi gösterisinde 
bulunulmuş olması 
nın aslında en büyük 
kötülük olduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Aytuğ, "Bu aşamada 
Datvi'nin işi çok zor. 
Anormal davranışlar 
başlamış, sürekli 
elini ısırıyor, stresten 
dolayı bu çok büyük 
dezavantaj. Üstelik 
bakıcısının bacakları
na sarılıp, ondan 
yiyecek beklemesi, 
doğaya ya da yarı 
doğal otlama alış
ması sürecini uzatan, 
bu süreci son derece 
sancılı kılan bir şey. 
Datvi'ye çok yoğun 
sevgi gösterip, 
onu Kangal ile 
oynatarak 
aslında ona en 
büyük kötülüğü 
yaptılar. Çünkü o 
noktadan sonra 
doğadan koparmış 
oldular. Hayvan ile 
çok yo ğun temas 
etmeleri açık.
Bakıcısı "Hayır 
Datvi" dediğinde 
minik yavru, herşeyi 
bırakıyor. Bu bir kö 
pek eğitiminde bile 
çok sancılı bir sü 
reçtir. Datvi'nin doğal 
hayata alışması belki 
7-8 ay sürecek.”

Ercan YILMAZ
Gemlik Anadolu Meslek Lisesi ve 
Kız Meslek Lisesi Okul Müdür V.

ÖĞRENCİLER İÇİN

Bir neşe kaynağıdır öğrenci okulda inan 
En tatlı nağmeler gibidir soluğunun sesi 
Öğrencisiz okul eksik, onsuz mutluluk yalan 
Tıpkı cennet meltemlerine benzer nefesi

ÖĞRETMENLER İÇİN

Senin olmadığın her mekan ısısız
Gönüller kararır inan ki sensiz
Gel ruhuma bir nazar eyle sessiz 
Gönlümü fetheden canım öğretmenim

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

EN AZ 2 YIL SİGORTA 
DENEYİMİ OLAN 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR
GÜNEŞ SİGORTA 

ÇIPA LTD. ŞTİ.
TEL : 514 28 28

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

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım tastiknamemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Şafak PALA

Gemlik Lisesi’nden aldığım 
diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. Yavuz ÖNCÜ

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı Çankırı Orta İlçesi 

Kaymakamlığı'ndan aldığım yeşil kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. Ayşe DANACI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kış aylarında 
kilo almamak için 

ne yapmalı?

Çocuklarda karın ağrısına dikkat
Trabzon Özel 
Imperial Hastanesi 
Pedia trik Cerrahisi 
Uzmanı Doç. Dr. 
Ali Çay, karnı 
ağrıyan çocuklara 
ağrı kesici ve 
rilmesinin teşhis 
ve tedavide bazı 
olumsuzluklara yol 
açacağına dikkat 
çekti. Çocuklarda 
karın ağrısının çok 
çeşitli sebepleri 
bulunabileceğini 
belirten Doç. Dr. Ali* 
Çay, bu durumdaki 
bir çocuğun en kısa 
zamanda doktora 
götürülmesi gerek
tiğini söyledi. Karın 
ağrısının çocukta 
halsizlik, oyunda 
isteksizlik, yatmak 
gibi belirtilerle kendi
ni göstereceğini 

kaydeden Doç. Dr. 
Çay, teşhiste 
meydana gelecek bir 
gecikmenin tedavisi 
çok zor durumlar 
oluşturabileceğine 
işaret etti. Doç. Dr. 
Çay, anne-babaların 
doktora gitmeden 
önce karın ağrısı ile 
birlikte meydana 
gelen ishal, kabızlık, 
ateş gibi faktörleri de 
gözlemesi gerektiğini 
dile getirdi.
Karnı ağrıyan çocuğa 
ağrı kesici ver
ilmesinin de doğru 
olmadığını ve bu 
durumun teşhis ve 
tedavide bazı olum
suzlukları ortaya 
çıkarabileceğini ifade 
eden Doç. Dr. Çay, 
“Karnı ağrıyor diye 
çocuğa ağrı kesici

verilirse durum 
maskelenmiş ve 
teşhiste geç kalınmış 
olur. Hastanemizde 
bu tür örneklerle 
zaman zaman 
karşılaşıyoruz. Bu 
şekilde gelen bir has
tanın apandisti pat

lamış ve ciddi 
komplikasyonlar 
başlamıştı. Bu 
sebeple karın ağrısı 
şikayeti olan bir 
çocuk en kısa 
zamanda bir doktora 
götürülmelidir” 
diye konuştu.

Kış aylarında 
soğuğun artışı 
ile yeme ihtiyacı 
artar. Ayrıca 
insanlar kışın 
daha çok zamanını 
evlerinde ya da 
kapalı işyerlerinde 
geçirdikleri için 
fiziksel aktiviteleri 
azalmaktadır.

■ Soğuk havanın 
I etkisi ile metaboliz

ma bir miktarda
* hızlanmakta buna 

bağlı olarak vücut, 
ısı dengesini 
koruyabilmek için 
yeme ihtiyacını 
arttırmaktadır. 
İstanbul 
Özel Hizmet

Hastanesi 
Diyet ve Beslenme 
Bölümü'nden 
Diyetisyen 
Aşkın Yüksel 
kış aylarında 
beslenme hakkında 
bilgi verdi.
Kış aylarında 
neden kilo alındığı 
merak edilmektedir. 
Bunun birçok 
nedeni vardır.
Ancak sebep 
her ne olursa 
olsun kış aylarını 
dengeli beslenerek 
ve bazı ayrıntılara 
dikkat ederek 
kilo almadan 
hatta kilo vererek 
geçirebiliriz.

Bebekler dostla düşmanı ayırıyor
Araştırmalar bebek
lerin daha konuş
maya, oturmaya, 
emeklemeye bile baş 

| lamadan, 6 aylıkken 
• çevrele rindeki insan- 
I ların niyetlerini seze

bildiğini ve dostu 
düşmanı ayırt ettiğini 
gösteriyor.
ABD'de yapılan bir 
araştırmada uzman
lar, bebeklerin hayat
larının ilk aylarında 
sosyal algılama yetisi 

geliştirdikleri sonu
cuna vardı. Nature 
adlı bilim dergisinde 
sonuçları yayımlanan 
araştırmaya göre, bu 
ilk algılamalar sonra
ki yıllarda oluşan 
ahlaki değerler ve 
davranışlara da temel 
oluşturabiliyor. 
Araştırmayı yürüten 
grubun başkanı Kiley 
Hamlin, "Bebekler 
daha 6 aylıkken çok 
şey öğrenmiş ve 

içselleştirmiş oluyor" 
şeklinde konuştu. 
Bunların doğuştan 
bilgiler olduğunun 
söylenemeyeceğini 
ancak konuşma 
öncesi dolaylı eğitim 
yoluyla edinilmiş ola
bileceği kaydeden 
Hamlin, "Bu araştır
ma bebeklerin ahlaki 
değerlere sahip 
olduğu anlamına 
gelmiyor ama iyi 
şeyler yapan insanlar 

hakkında olumlu, 
kötü şeyler yapan 
insanlar hakkında 
olumsuz duygular 
hissetmelerine 
yol açan temel 
bilgiyi edinmiş 
olduklarını gösteri 
yor. Bu daha 
sonraki yıllarda 
daha bir rasyonellik 
kazanacak olan 
değerler sisteminin 
önemli bir parçası 
gibi görünüyor" dedi.

i

1

1

1
■

x/ı

i

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311-

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaze 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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

1

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
27 Kasım 2007 Salı 
SEDA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı No: 13 
Tel: 513 70 68 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2915 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



ğÖRKEm
KEBAP ve YEMEK SALONU

Adana Kebap + Ayran + Salata 6.00 YIL 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 10.00 YIL 
10 Adet Lahmacun +1 Litre Cola 12.50 YTL 
Kıymalı Pide + Ayran + Salata 3.50 YTL 
Adana Dürüm 3.00 YTL
Döner + Dürüm + Ayran 3.50 YIL
Çorba+Yemek + Pilav+Ayran + Salata 5.00 YTL

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: 
İŞKEMBE • PAÇA ■ MERCİMEK • EZOGELİN

İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK
Yel: 0.224 512 2Û 02 ^çdışıiHiM katılan Hin tymlilı kalluna tyikkiif ıkfa

MEteVlE
KEBAP ve YEMEK SALONU

tfuHUk tc. a'danizlc, vahat tık 1
OLAY OLAY OLAY!

Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL. 1
Çorba 1.50 YTL |
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı) 5.00 YTL I
İskender + Tatlı 6.oo m. |
Urfa Kebabı + Salata + Künefe 7.00 YTL.
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran 5.00 YTL.
Pideli Köfte + Sütlaç 6.00 YTLİ

✓SINIRSIZ KEBAP -KÖFTE ]
EV YEMEKLERİ ■ TATLI ÇEŞİTLERİ

✓KAMU KURUM VE KURULUŞLARIld
TABLDOT VERİLİR.

lîtiHüîl .
İLEM YEMEK SAN. TIC. LTD. 1

TEKNOLOJİK ÜRÜNLCR ve FATURA ÖD€M€ NOKTASI

Artık sıra beklemek tarih oldu.
Turkcell, Vodafone, Avea

Elektrik. Su. Telekem
K.K. Borçları. Baâkur, SSK 

Trafik cezası v.s.
FATURALAR1NIZISMILESH0P7AN 

SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL- Türk Telekem BAŞVURU NOKM 
- IMMART SATIŞ NOKTASI 1
- CEP TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL ■ VODAFONE ■ AVEA ■ KONTÜR SATIŞI 1
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOI0JİK ÜRÜNIER
PP/VTİ|Z KPFDİ BanIca Ban İta doUşMAdAN cyquN kREdi seçeneI<Ier|
I IVIILUI________ İhıiyAç kıiEdisi < taşit kREdisi ve koNUT kREdisi 1

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 512 12 OO



GÜLLÜ YAPI
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

FİLLİ BOVA 
JOTUN- DENİZ 
BOVALARI 
İZOLASVON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSCSUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZ€M€l€Rİ

GE MLİK ’ İ N İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

28 Kasım 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetcsi.cominfowgemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
"Kiralayın, araca yatırım yapmayın." 

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Kurşunlu Belediye Başkam’nın Bölge İdare Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı

Gençali Mahallesi 
Gemlik’te kaldı

Zabıta pazar 
denetimlerine 

başladı

yf Gençali Köyü’nün köy 
statüsünden çıkarılarak Gemlik’in 
mahallesi olduktan sonra mahalleli 
Gemlik Belediyesi'nden hizmet 
alamadıklarını ve Gemlik’in uzak 
olduğunu ileri sürerek, Kurşunlu 
Beldesi’ne bağlanmalarını istemişti. 
Yapılan referandum ile bu gerçek
leşti ama GençaHlilerin kendilerine 
bağlanmasını istemeyen Kurşunlu 
Belediyesi mahkemeye başvurdu. 
Mahkeme yürütmeyi durdurdu. 3'de

Belediye zabıtası ile Çevre Sağlığı, Esnaf 
Odası ve Vergi Denetmeni eşliğinde yapı 
lan kontrollerde kendi yerlerinden fazla 
yer işgal eden pazarcılara idari yaptırım | 
tutanağı tutuldu. Haberi sayfa 2'de (

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gençali Kurşunlu çekişmesi

Büyükşehir Belediye Yasası’nın çık
masından sonra birçok şey altüst oldu.

Bunlardan biri de köylerin kasabalara 
bağlanması sorunu.

Biz bunu Gençali Köyünde yaşadık.
Gençali Köyü’nden bazı vatandaşların 

Büyükşehir Belidiyesi’ne başvurmasıyla 
başlayıp bugünkü noktaya gelen serü 
ven ilginç.

Büyükşehir başvuru üzerine, Gençali 
Köyü Gemlik Belediyesine bağladı.

Devamı sayfa 5'de

Şeker makineleri 
okullarda 

sorun yaratıyor 
İlköğretim okulları
na konan "Bizim 
Lösemili Çocuklar 
Vakfı"na gelir 
sağlanan makinelere 
50 kuruş atıldıktan 
sonra çikolatalı 
şeker alınan maki
nelere okul kantini 
işletmecileri tepki 
gösteriyor. İl Sağlık 
Müdürlüğüne bildiri 
lerek araştırılması 
istendi. Sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetcsi.cominfowgemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Önce İnsan

Başlıkdaki "önce insan" tanımlaması 
güzel bir reklam sloganı .. İyi bir kitap 
adı..

Slogan.. İçi dolu olursa ve yaşama 
anlamlı katkılarda bulunursa "rağbet" 
görür.

Yönetenler, üretenler, yazanlar hep 
"önce insan" diyorlar. Ama uygulama 
söylemle eylem arasında ""çelişki" 
yaratıyor.

İnanmadan ortaya sürülen tezler anın
da antiteze dönüşüyor.

Yaşanan ve gözlenenler toplumu her 
geçen gün yeni "sorun sarmalına" atıyor.

Polisin, öğretmenin, esnafın, işçinin 
bilumum cümle alemin canı burnunda.. 
Her an patlamaya hazır birer bomba..

Ve her gün polisin elinde mermi,öğret
menin elinde cetvel, sürücünün elinde 
trafik kazası olarak patlıyor.

Giderek şiddete boğuluyoruz..
Gerginlik had safhada..
Aramızda sevgiyi unuttuk. Saygıyı da..
Kurallar çoktan tozlu raflar arasında 

"fosil"olmayı bekliyor.
Birbirimize güvenmiyoruz..
Ciddi bir kültür ve ahlak yozlaşması 

yaşıyoruz.
Kurşunlar havada uçuşuyor..
Rüşvet, hile, irtikap, nüfuz ticareti kol 

geziyor.
Zeka durdu..
Yürek sustu.
Bu kadar olumsuzluk bir araya gelir 

mi?
Gelirse neden gelir..
Toplum bu kadar acaip bir bozulma 

yaşar mı?
Trafikte., yolda., pazarda., sinemada..
Sorun potansiyel olarak duruyor.
Her an harekete geçebilir..
Ekonomik kaygılar sosyal yaşamı ve 

insan psikolojisini direkt etkiliyor.
İnsanlığın öncelikli işi..
İnsanın "insan taraflarınTortaya çıkar

mak ve iyileştirmek olmalı..
Sosyologlar,psikologlar,eğitimciler...
Bugün.. Mühendisden de, politikacıdan 

da, ekonomistden de daha büyük önem 
taşıyor.

Toplumu içine düştüğü çukurdan onlar 
çıkaracak.

Duygular..
Düşünceler..
Eylemler..
İnsana yönelmek zorunda..
Sunulan çok modern yaşam seçenek

leri ruhsal yanı dumura uğramış insanda 
çözümü güç sorunları tetikliyor.

Televizyonlar..
Politikacıların parlamento çatısı altın

daki ve üstündeki davranışları "güven" 
bunalımı yaratıyor.

Bir an önce;
Türkiye'nin içinde bulunduğu bu 

"aymazlıktan ve kökleşmeye başlayan 
köhnelikten" kurtulması şart..

Yarın çok geç olacak..
Recep Tayyip Erdoğan..
Deniz Baykal..
Devlet Bahçeli..
Zeki Sezer ve bilcümle politika erbabı..
İtişmeyi kakışmayı bırakında hemen 

"aile fertleri"ne yönelin.
Onların sevgiye, saygıya, güvene çok 

gereksinimleri var..

Zabıta pazar denetimlerine başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Başıboşluğun 
yaşandığı İlçe 
pazarında Zabıta 
ekiplerinin 
yaptığı periyodik 
denetimler bir türlü 
fayda sağlamıyor. 
Belediye zabıtası ile 
Çevre Sağlığı, Esnaf 
Odası ve Vergi 
Denetmeni eşliğinde 
yapılan kontrollerde 
kendi yerlerinden 
fazla yer işgal eden 
pazarcılara idari 
yaptırım tutanağı 
tutuldu.
Havanın yağmurlu 
olması nedeniyle 
üstlerine gerilen 
naylonlarla satış yap
mak zorunda kalan 
pazarcı esnafı kapalı 
Pazar yeri yapılma
ması nedeniyle 
işlerini zor şartlarda 
sürdürdüklerini 
belirterek, denetim
lerin göstermelik 
olmamasını arzu 
ettiklerini söylediler.

«Pazar ortasında « 
vatandaşların geçtiği 
yerleri de işgal 
eden seyyarlar, 
denetimler anında 
yok olurken zabıtanın 
gitmesiyle yine aynı

işgaliyeyi yapmaya 
başlıyorlar.
Her hafta büyük

sıkıntı yaşanan 
ilçe pazarının tek 
kurtuluşunun ise

kapalı Pazar yeri 
yapılması olarak 
görülüyor.

® IK - KİRALIKLÜKDAİRELER ve İŞ YERLER 

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

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:S1317 94

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 

v İç kapılar amerikan kapı, 
** Salon ve odalar laminant parke, 
V Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Kurşunlu Belediye Başkam’nın Bölge İdare Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı
Diş Hekimi

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

YazıYORUM
__ ____ __ ik______Gençali Mahallesi 

Gemlik’te kaldı
"^^Gençali Köyü’nün köy statüsünden çıkarılarak Gemlik’in mahalle
si olduktan sonra mahalleli Gemlik Belediyesinden hizmet alamadık
larını ve Gemlik’in uzak olduğunu ileri sürerek, Kurşunlu Beldesi’ne 
bağlanmalarını istemişti. Yapılan referandum ile bu gerçekleşti ama 
Gençalililerin kendilerine bağlanmasını istemeyen Kurşunlu Bele ii

I yesi mahkemeye başvurdu. Mahkeme yürütmeyi durdurdu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önce Gemlik'e 
daha sonra 
Kurşunlu Beldesi’ne 
bağlanan Gencali 
Köyü ve Kumsaz 
Bölgesi yeniden 
Gemlik'te kaldı.
Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin 
kararı ile önce 
Gemlik'e Mahalle 
olarak bağlanan 
Gencali Köyü, 
yapılan referandum 
ile bu kez Kurşunlu 
Beldesi’ne 
bağlanmıştı.
Kurşunlu Belediye 
si’nin açtığı 
yürütmeyi 
durdurma kararını 
görüşen Bursa 
Bölge İdari 
Mahkemesi, yürüt
meyi durdurma 
kararını aldı. 
Köy statüsünden 
çıkarıldıktan 
sonra özellikle 
Kumsaz Bölgesi’nde 
oturanların 
topladığı imzalarla 
Gemlik'e mahalle 
olarak bağlanan 
Gencali'de sorunlar 
bir türlü bitmedi.
Gençali 
Muhtarlığı’nın

I girişimleri sonucu 
yapılan referandum 
ile Kurşunlu 
Beldesi’ne bağlanan

I Gencali Mahallesi’nin 
sorunu bu kez 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir'in itirazı 
sonucu Bölge 
İdare Mahkemesine 
taşındı.
Dava açan 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir’in itirazını 
görüşen Bursa

Büyükşehir Yasası’ndan sonra Gemlik’in Mahallesi olan 
Gençali Köyü halkı, kendilerine daha yakın olan Kurşunlu 

Beldesine bağlanmak istemiş, yapılan referandumla 
Gençali Kurşunlu Belediyesine bağlanmıştı.

Bölge İdare 
Mahkemesi 
yürütmeyi 
durdurma istemini 
haklı bularak 
Gencali'nin 
Kurşunlu'ya 
bağlanmasına 
yürütmeyi durdurma 
kararı verdi. 
Gemlik'e uzak 
olması nedeniyle 
hiçbir hizmetin 
alınamadığını 
öne sürerek, 
Kurşunlu Beldesi’ne 
bağlanmak isteyen 
vatandaşların 
bundan sonra 
ne yapacakları 
merak konusu 
olurken, hizmet 
alamama tepkileri 
de sürüyor.
Gencali Muhtarı 
Özcan Şahin, 
Bölge İdare 
Mahkemesi’nin 
verdiği yürütmeyi 
durdurma kararına 
saygılı olduklarını 
belirtirken, 
"Madem ki biz 
Gemlik’in mahalle-

Gençali Köyü Muhtarı Özcan Şahin, Gemlik 
Belediyesi’nin bu karardan sonra diğer mahalle 
ler gibi kendilerine de hizmet vermesini istedi.

siyiz, Gencali'ye 
neden halk 
otobüsü verilmiyor. 
Bize de halk 
otobüsü verilmesini 
istiyoruz, 
çöpümüzün 
düzenli alınmasını 
istiyoruz, 
sorunlarımıza

muhatap istiyoruz. 
Dahası 
Gemlik'teki 
mahallelere 
nasıl hizmet 
götürülüyorsa 
bize de aynısı 
verilsin." 
şeklinde 
konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Malezya!....
Şimdi de bizleri Malezya ile avutun 

bakalım.
Sanki Türkiye-Malezya futbol maçına 

hazırlanıyoruz.
Türkiye, elbet Malezya olmaz, başka bir 

şey olur.
Malezya'nın yüzde 6O'ı Müslüman, Türki 

ye'nin yüzde 98'i.
Amerika'nın küresel sömürü politikası - 

ılımlı İslam politikası Türkiye, Malezya'dan 
daha uygun.

İslam dinini yobazların, din bezirganı 
politikacıların elinde saptırıp siyasal İslam
cılığı kullanırsanız...

Eğitimi bilinçli olarak körletirseniz...
Asrın gereklerinden uzaklaştırırsanız
Yoksul halka aş ve iş vermeyip sadaka 

politikasını uygularsanız...
Amerikan düşmanlığının sahtecilerim 

bulup iktidara getirir, kendinize onlara 
bende ederseniz...

Ulusal bağımsızlık bilincini kırarsanız...
Toplumu köleliğe hazırlarsınız.
Halkı avutup uyutup ülkeyi sömürmeniz 

kolaylaşır.
Ondan sonra neler mi olacak ?
Yeşilköy'e bir de Humeyni indirdiniz mi, 

işlem tamam!
Selamı aleykum diyen sarıklı birini 

karşınızda görürsünüz.
Hoş geldin Amerika’da yaşayan sahte 

halife!
Şu benzerliğe bir bakın da .biraz 

düşünün..
Malezya basınından bir alıntı;
Malezya’lı dini lider Nik Abdülaziz diyor 

ki:
"Ben burada AKP'nin uyguladığı birçok 

stratejiyi örnek alıyorum. Aynen onlar gibi 
yapıyorum.. Onlar

Yavaş ve derinden ilerliyorlar.
Orduyla.ve Avrupa Birliği ile dengeyi 

kuruyorlar, kimseyi fazla sinirlendirmiyor
lar.

Çok iyi düşünülmüş, diplomatik bir 
stratejileri var."

Şu sözler de 10 yıl önce Fethullah 
Gülen'in söyledikleri:

"Müslümanlar erken vurüş yaparlarsa 
dünya başlarını ezer.

Bütün anayasal müesseselerdeki güç 
ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana 
kadar her adım erken sayılır.

O yüzden sezilmeden çoğalmanız 
gerekir."

Benzerliğe ne dersiniz?
Tıpa tıp aynı değil mi ?
•Herhalde sezilme zamanı gelmiştir, 

aramızda ama hâlâ sezdirmemeye çalışan 
cinler var.

Büyük bir yanılgı olacak....
Hem de çok büyük yanılgı..
Türkiye elbet Malezya değildir.
Hiçbir zamanda olmayacak..
Malezya'nın tarihinde Lozan yok, Sevr 

yok.
Genç Cumhuriyetin düşmanlarının ve 

sömürücülerin hedefi, İngiliz başbakanı 
Lord Curzon'un İsmet Paşa'ya söyledik
lerinden bu yana Lozan'ı yok edip Sevr'i 
hortlatmak.

Amma ve lâkin, bu hesap şaşabilir. 
Şaşacaktır da..

Bu ülke, Kristof Kolomb'un okyanusta 
tesadüfen bulduğu küçük .tarihi, ataları 
olmayan bir ülke değil.

Burası cepheye sırtında gülle taşıyan 
özde dindar Nene Hatunların ve onun 
çocuklarının ülkesi

Bu ülke sakardır, sağı solu belli olmaz.
Elini, kolunu uzatanların elini de kolunu 

da, belini de kırar.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP İlçe yönetimi Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

"CNİ sîzlerle Mini bulacaktır’ Uiîiurbey sulama suyu meclise teşmili

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret eden 
CHP İlçe yönetimine 
Kemal Akıt'tan 
destek geldi.
Oda Başkanı Kemal 
Akıt, yeni göreve 
getirilen yönetimi ve 
Başkan Cem Güler'i 
güzel sözlerle kut
larken, "Taze bir kan, 
taze bir güç, CHP 
sizlerle kendini silke
leyip daha güçlü bir 
konuma geıir. Ata 
türk'ün kurduğu ve 
gücü tartışılmaz olan 
CHP ne yazık ki geri 
lerde kaldı. Kendini 
yenilemesi ve önün
deki partiye 'kendine 
çeki düzen ver' 
korkusu vermesi 
lazım" dedi.
İlçedeki kurum ve 
kuruluşlara ziyaret
lerini sürdüren CHP 
İlçe yönetimi dün 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt ile yönetim 
kurulunu ziyaret 
ederek Gemlik'in 
sorunları hakkında 
görüştüler.
Gemlik'in en önemli 
sorunu olan zeytinin 
masaya yatırıldığı 
ziyarette Kemal Akıt, 
zeytin üreticisinin 
zor durumda 
olduğunu ve yurdun 
çeşitli bölgelerine 
giden Gemlik tipi 
zeytin fidanlarının 
devletin verdiği 
teşvikle şimdi 
bölgedeki üreticiye 
zarar vermeye 
başladığını söyledi. 
İTHALAT ZEYTİNCİYİ 
ÖLDÜRÜR 
Yapılacak zeytin ve

Umurbey Belde 
halkının tek geçim 
kaynağı olan zeytin
cilikte önemli olan 
sulama suyu 
projesi MHP Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman 
tarafından meclise 
taşındı.
İsmet Büyükata 
man'ın Çevre ve 
Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu'na 
sözlü olarak 
cevaplaması için 
verdiği önergede 
özellikle son yıllarda 
yaşanan kuraklık 
sebebiyle zeytin 
bahçelerinin 
yeterince sulana- 
madığı, belde 
halkının yıllar önce 
gündeme alınan 
sulama projesinin 
bir an önce faaliyete 
göçmesini 
beklediğini belirti. 
İsmet 
Büyükataman'ın

önergesinde şu 
sorular bulunuyor;
1- İznik gölünden 
Umurbey beldesinde
ki zeytin bahçelerinin 
sulanabilmesi için 
düşünülen 'Umurbey 
Sulama Projesi' 
hangi aşamadadır?
2- Söz konusu

projeyi ne zaman 
hayata geçirmeyi 
düşünüyorsunuz? 
3- Umurbey 
beldesi için hayati 
önem taşıyan bu 
sulama projesi 
hakkında bakan
lığınızın düşünceleri 
nelerdir?

zeytinyağı ithalatının 
ılgınhk olacağını ve 
buna kesinlikle razı 
olamayacaklarının 
altını çizen Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
"Bunun düşüncesi 
bile zeytinciliğin öl 
mesi demektir. Yuna 
nistan'te kişi bazı 
zeytinyağı kullanımı 
20 kg'dır. Biz Türki 
ye'de bunu 10 kilog 
rama çıkarmak için 
uğraşıyoruz, buda 
ülke içindeki zeytin 
yağı üretimi ve tüke
timiyle gerçekleşir" 
şeklinde konuştu. 
Marmarabirlik'in 
yürüttüğü politikayı 
da eleştiren ve bölge
cilik yapıldığını söyle 
yen Akıt, “Zeytinden 
en iyi verim sağlayan 
dört ilçe birlik yöneti
minin yanlı politika 
sıyla ölü duruma 
getirildi. Birlik bölü 
cülük yapıyor ve 
Gemlik isminden 
faydalanıp özellikle 
kendi bölgelerini ön 
plana çıkarıyorlar" 
şeklinde konuştu. 
DERE ÜSTÜNÜN 
KAPANMASI 
ESNAFI BİTİRDİ 
Çarşı Deresi’nin 
trafiğe kapatılmasın

dan sonra buradaki 
esnafın iş yapamaz 
duruma getirildiğini 
söyleyen CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
dere üstünün ne 
olacağı yönünde 
belirsizlik yaşanırken 
BUSKİ dahil muhatap 
bulunamadığını 
söyledi.
Belediyenin dere 
üstü konusunda 
hiçbir girişiminin 
olmadığını da 
söyleyen Cem Güler, 
"İstiklal caddesi 
kaldırımlarının 
akşamları çöplerle 
kötü görüntüsü 
nedense yerel yöne
timin pek ilgisini çek
miyor. Kaldırımda 
yağmurlu havalarda 
yürümek zorlaştı, 
taşların arasından 
çamurlar insanın 
üstüne bulaşıyor. 
Açıkçası Gemlik iyi 
yönetilmiyor ve 
yeterli hizmet 
verilemiyor" dedi. 
Cem Güler, Ticaret 
ve Sanayi 
Odası'nın her türlü 
sorunlarını Ankara'ya 
iletmesinde 
yardımcı ola 
bileceklerini de 
sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunuldu

Bacalar ölüm tütmesin
Bursa Büyükşehir" 
Belediyesi, vatan
daşları bacalarını 
temizleterek, yangın 
ve zehirlenmelere 
karşı önlem almaları 
konusunda uyardı. 
Bursa'da her 
lodoslu havada acı 
haberlere yol açan 
karbonmonoksit 
zehirlenmelerine 
karşı vatandaşların 
dikkatli olmaları 
gerektiğini hatırlatan 
Büyükşehir 
Belediyesi 
İtfaiye Daire 
Başkanlığı 
yetkilileri, sobaların 
iyi kurulması, 
bacaların 
temizlenmesi, doğal- 
gazlı konut ve işyer
lerinde de detektör 
kullanılmasının yanı 
sıra belirtilen kural
lara uyulmasıyla 
lodoslu havalarda 
yaşanan can 
kayıplarının 
önlenebileceğini, 
bildirdi.
Düzenli olarak 
temizlenmeyen 
bacaların iyi 
çekmeyeceğinden,

WWIJIIIUIİIl«mriTrWTTITOUII'M

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kurum ve ziftlerin 
birikmesiyle 
tıkanacağını 
belirten yetkililer, 
"Tıkanan bacalar, 
içindeki karbon
monoksit gazını 
odaya vererek 
zehirlenmelere 
neden olurken; 
bacalarda biriken 
yağ, kurum ve 
ziftler zaman zaman 
tutuşarak yangına da 
sebep olabiliyor" 
açıklamasını 
yaptılar.
Büyükşehir

Belediyesi'nin 
adı veya logosu 
kullanılarak ev 
ve işyerlerine 
cezai işlem 
yapılacağı tehdidiyle 
karşılaşan vatan
daşların şikayetlerini 
itfaiyenin 221 
10 11 ve 110 nolu 
telefonlarına 
bildirilmesini 
isteyen yetkililer, 
bacalarını temizlete
cek olanları da yetki 
belgesi olan firmalar
la çalışmaya 
davet etti.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
TI:IWA “SUYUNU BOŞA 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gençali Köyü Gemlik Belediye 
sinin bir mahallesi oldu.

Ancak bu duruma yerli köylüler iti
raz etti.

Gemlik Belediyesi Gençali Köyüne 
nalıs hizmet götürecekti.

Pek hizmet de gitmedi.
Kumsaz’ın bir takım cami cemaati 

Gemlik’e bağlanılmasını istemişti.
Bağlanmıştı da ama yapılan doğru 

muydu?
Bence değildi.
Gençalililer, durumu Valililiğe ve 

AKP İl Başkanlığı ile Büyükşehir Bele 
diye Başkanlığına devamlı götürdüler.

Kendilerine daha yakın olah, hatta 
sınır komşusu olan Kurşunlu Bel 
desine bağlanmak istiyorlardı.

Ama bu kez Kurşunlu halkı, başta 
Belediye Başkanı Bayram Demir, 
Gençali’nin kendilerine bağlanmasını 
istemiyordu.

Neden basitti.
Gençali nüfusu Kurşunlu Belde 

nüfusundan çoktu.
Yapılacak bir yerel seçimlerde 

Kurşunlu Belediyesi’nin Gençali Kö 
yü'ne geçme ihtimali yüksekti.

Bu nedenle Gençali Mahallesi’nin 
Gemlik’e bağlı kalmasını istiyordu 
Kurşunlulular.

Sonunda idare halk oylaması 
yapılmasına karar verdi ve Gençali 
halkı "Gemlik yerine Kurşunlu 
Beldesine bağlanmak istiyoruz.” 
dedi. t '

Gençali Kurşunlu çekişmesi

Güne Bak'Ş
Kadri GÜLER 

kadrl_guler@hotmall.com

Gençali Mahallesi halkı isteğine 
kavuşmuştu.

Aslında onlar Gemlik’i de 
Kurşunlu 'yu da istemiyordu.

Köy statüsünde kalmak istiyor
lardı. Ama, orman köyü sınırında ol 
madıkları için bu ortadan kalkmıştı.

Devlet onları şehirli yapacaktı.
Bu olacak işi değildi ama oldu.
Sen köylü’yü kent statüsüne 

koyar san, yani mahalle yaparsan, 
belediye ler yasasını uygulayacaksın 
demektir.

Koyun kuzu besleme, dışarıya ta 
vuklarını horozlarını salma diye
ceksin.

Gübreni kapının önne biriktirme 
diyeceksin.

Çöplerini kontenyere koy diye
ceksin..

Diyeceksin., diyeceksin...
Köylü hayvan beslemeden dura

bilir mi?
Gübresini dışarıya koymadan 

yapabilir mi?
Neyse..
Birkere Gemlik’ebağlandılar ya.
Bu kez Gemlikten hizmet gelmesi- 

L
beklenecek.

Ama beklenen hizmet gelmedi.
Bu da onların Kurşunluya bağlan

ma isteklerini daha da haklı çıkardı.
Gemlik Belediyesi’nin bir malellesi 

olunduğunda, hergün çöplerin düzen
li alınması gerekecek, yollar 
süpürülecek, su sorunu, kanalizasy
on sorunu, taşıma sorunu çözüm 
isteyecek.

Gençali halkının isteği halk oyla
masında belli olunca, Gençali Kur 
şunlu Beldesi’nin bir mahallesi oldu.

Ama bu kez Kurşunlu Belediyesi 
yargıya gitti.

Bursa Bölge İdare Mahkemesi’ne 
başvurarak "Yürütmenin durdurul
masını" talep etti.

Bu karar Bölge İdare Mahkemesin 
den çıktı.

Yargı kararları kesindir.
Gerekçede neler var ileride onuda 

okuyacağız.
Yani yargı neden Gençali Köyü’nü 

yeniden Gemlik’te kalmasına karar 
verdi, bize bu bilgiler ulaşmadı.

Ama sonucu doğru bulmuyorum.
Gemlik Belediyesi Gemlik merke 

zinden yaklaşık 15 kilometre uzaktaki 
bir yerleşime nasıl hizmet verir.

Kendi içindeki sorunları tamam
layamayan Gemlik Belediyesi Gençali 
Köyü’ne ne verebilir?

Gençali deyip geçmeyin.
Kumsaz’ı da içine alan büyük bir 

alan bu.
Birçok kaçak yapılaşma yaşanıyor 

o sahillerde.
Bir tarafı yazalık evlerin bulun

duğu yerleşim, diğer tarafı kilometrel
erce ötede asıl Gençali Köyü.

Gelin de çıkın işin içinden.
Bence, Gençali Mahallesi, mahelle 

olmaktan çıkarılıp, köy statüsüne 
sokulmalı.

Bu olmıyorsa, sırf belediye seçim
lerindeki sayısal hesap nedeniyle sırt 
sırta olan iki yerleşimin çok uzağın
daki bir ilçeye mahalle yapılması ne 
akla ne de mantığa sığar.

Ancak, Türkiye’de hangi işte 
doğruluk ve mantık arıyacak siniz?

Yok böyle bir şey.
Bakalım Gençali’nin sorunu nasıl 

çözülecek.
Bu durumda Gençali -Kurşunlu 1-1 

berabere kaldılar.
Bu işin rövanşı olur mu bilemiyo

rum.
Adaletin kestiği parmak acımaz 

mış.
Acaba bizde adalet her zaman 

doğru mu tecelli ediyor?
0 bir başka cevap isteyen soru.

Sinem Aris’e bir ödülde
Kaymakam Baygül’den OZGUR

24 Kasım Öğret
menler Günü nede 
niyle düzenlenen 
şiir yarışmasında 
Gemlik birincisi 
olan Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
6/A sınıfı öğrencisi 
Sinem Aris, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
ödüllendirildi. 
Önceki günü Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler 
ve Türkçe Öğret-

meni Şükriye Güre 
ile birlikte Kayma 
kam Baygül’ü 
makamında ziyaret 
eden Sinem Aris’e 
birinci gelen şiirini 
okuduktan sonra 
Baygül tarafından 
hediye verildi. 
Baygül, Aris’e 
şiirini beğendiğini 
belirterek, şiir 
yazmaya devam 
etmesini ve hiç 
bırakmamasını 
isteyerek tebrik 
etti.

f XKU R Ü TE M İZLEM E

Uf

Gemlik'te 
ilk ve tek son sistem 

makinalarla

çamajırve
Halı îıkama isleri

Merkez: Yeni Pazar Cad. Şaypa’nın 60 mt ilerisi 
TEL: 0.224 513 40 95 - GSM. 0.555 350 52 41 - GEMLİK 

Şube: Minibüs Garajı Arkası İmren Izgara Karşısı 
Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK

1

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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OğretmenlerGiinü’nii kutladılar
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bu yıl öğretmenler 
gününün hafta sonu 
tatiline rastlaması 
kutlamaların hafta 
içinde yapılmasına 
neden oldu.
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri 
düzenledikleri 
öğretmenler günü 
kutlamalarında 
öğretmenleriyle 
birlikte okul 
müdürü Hayrettin 
Minare'ye çiçek 
vermeyi ihmal 
etmediler.
Bahçede yapılan 
kutlamada, 
uygulamalı ana 
okulu öğrencileri 
hazırladıkları 
çiçeği Okul Müdürü 
Hayrettin Minare'ye 
verirken öğretmen
ler de kendisine 
teşekkür plaketi 
verdiler.
Sosyal faaliyetlerin 
sıkça yapıldığı 
Lale Kemal İlköğre
tim Okulu’nda 
bu etkinliklere 
uygulamalı ana 
okulu öğrencilerinin 
de katılması aileleri 
ile okul yönetimini 
mutlu ediyor.

Gençlerin Tabiat Sevgisi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyi üyeleri, 
anlamlı bir etkinliğe 
imza atarak, herkesi 
sağlıklı yaşam için 
doğaya sahip çık
maya davet etti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyi üyeleri, 
Ovaakça çıkışı Çağ 
layan Köyü mevki
inde geçen Nisan 
ayında yanan orman 
lık bölgeye fidan 
dikti. Gençlerin de 
doğaya sahip çıktık
larını göstererek, 
özellikle yanmış böl
geleri yeniden ağaç
landırmayı hedefle 
diklerini anlatan 
gençler, anlamlı 
etkinlikte keyifli 
anlar yaşadı.
Çalışmaları hakkın
da bilgi veren Bü 
yükşehir Belediyesi 
Yerel Gündem 21 
Gençlik Konseyi 
Başkan Murat 
Başlar, "Çağlayan 
Köyü Mevkii'ndeki 
15 dönümlük yan
mış alana yaklaşık 
bin adet çam fidanı 
diktik. Bu projede

100 arkadaşımız gö 
nüllü olarak görev 
aldı. Herkesi, özel
likle de gençleri, 
ağaç dikimlerine 
davet ediyoruz.
Çünkü diktiğimiz bir 
fidan bile olsa, 
günümüzün temel 
sorunlarından olan 
küreselleşmeyi 
engellemeye 
faydalı oluyor" 
diye konuştu. »

Fidan dikimi 
projesine 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Engel 
liler Meclisi'nin de 
katıldığını anlatan 
Murat Başlar, çalış
malarında kendile j 
rine destek olan 
Büyükşehir Bele 
diyesi ile Orman Jll 
Bölge Müdürlüğu'ne 
teşekkür etti. JH

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK

12 ;

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
MASA SÜMENİ - KARTON FANTAZİ ÇANTA - ÇANTALAR - OTO KOKUSU - 
ANAHTARLIK - KÜLLÜK - KALEMLİK - TABAK ALTLIĞI - SAAT ÇEŞİTLERİ 

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
Körfez Ofset MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK  
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 95 83 Fax: 513 35 95
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Ştta makineleri tlııllrt îw mtw Açıköğretimlilere müjdeII V

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son günlerde ilköğre
tim okullarına 
konulan şeker 
makineleri sorun 
yaratmaya başladı. 
İlköğretim okullarına 
konan ve 50 kuruş 
atıldıktan sonra çiko
latalı şeker alınan 
makinelere okul kan
tini işletmecilerinden 
tepkiler başladı. 
İçinde çikolatalı 
şeker bulunan ve 
makineleri ilköğretim 
okullarına bırakarak 
ismi "Bizim Lösemili 
Çocuklar Vakfı"na 
gelir sağlanan maki 
neler için okul yöne
timleri yaptıkları araş 
tırmada yeterli bil
gilere ulaşamıyorlar. 
Merkezi İstanbul'da 
olduğu bilinen ve 
üzerinde "Sizin için 
sadece 50 kuruş 
onlar için çok şey 
demek" ve "Lösemili 
çocuklar sizi çok 
seviyor, ya siz?" gibi 
yazılar yazan makine 
ler için okul yönetim
leri durumu II Sağlık 
Müdürlüğü’ne

“Şeker Hattı"

• tsizin iç'h .
50 Kuruş 

Of1|ar için çok şey

ı“ Otomat vailHnin »ir kum.

bildirerek makine 
içindeki şekerlerin 
araştırılmasını iste
dikleri öğrenildi. 
"Şeker Hattı" olarak 
isimlendirilen otomat 
gelirinin bir kısmının 
"Bizim Lösemili 
Çocuklar Vakfı"na 
bağışlandığı yazılan 
makinelerin okullara 
konmasında aynı 
isimleri farklı şekilde 
bünyelerinde bulun-

duran vakıfların 
savaşı olduğu 
tahmin edilirken, 
bazı okul 
yönetimlerinin 
ise İstanbul 
olarak verilen 
telefonlara 
ulaştıklarında 
"Bizimle ilgisi 
yok, dikkatli olun" 
uyarı sında 
bulunulduğu 
bildirildi.

BAĞ AN MAKTADIR '

Oevteğini» ‘Çin tey«kkur ederi»

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, bu yıl 
başlatacakları bir 
uygulamayla açık 
ilköğretim, açık lise 
ve açık meslek lis
esinde okumak 
isteyenler için illerin 
dışında kırsal kesim 
de de bürolar kura
caklarını bildirdi. 
Çelik, 20 öğrencinin 
bulunması durumun
da da sınavların 
orada yapılacağını 
belirterek, "Şu veya 
bu şekilde eğitimini 
tamamlayamayanları 
eğitim dışında bırak
mamak için onların 
da bir şekilde temel 
eğitimden yaralan
ması için ciddi bir 
imkan getirilmiştir. 
Bununla ilgili 
önümüzdeki yıllarda 
ciddi bir patlama 
bekliyoruz" dedi. 
Temel Eğitime Des 
tek Programı Değer 
lendirme Toplantısı 
Bilkent Otel'de 
yapıldı. Toplantıya 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, YÖK 
Başkan Vekili İsa 
Eşme, Danimar 
ka'nın Ankara 
Büyükelçisi Jesper 
Vahr, Unicef Türkiye

Temsilcisi Edmond 
Mcloughney, Avrupa 
Komisyonu Türkiye 
Delegasyonu 
Büyükelçisi Marc 
Pierini ve çok 
sayıda akademisyen 
katıldı. Bakan 
Çelik burada 
yaptığı konuşmada, 
eğitimde dönüşü 
mün bir günde 
sabahtan akşama 
sonuç alınabilecek 
bir şey olmadığını 
belirterek, 
"Değiş mezseniz, 
çürümeye, 
pörsümeye yüz 
tutarsınız. Değişme 
yen sadece ölüler 
ve delilerdir" dedi. 
Mesleklerin 
mahiyetlerinin 
2 yılda bir değiştiği
ni belirten Çelik, 
bu süreç içerisinde 
yenilenme 
olmazsa çağın 
dışında kalınacağını 
söyledi. Temel 
Eğitime Destek 
Projesi için anlaş
maların 2000 yılında 
imzalandığını hatırla
tan Bakan Çelik, 
2002 yılına kadar 
bu konuda kayda 
değer birşey yapıl
madığını belirtti;

Qİ°IİBBİB1İMM JFî

SATENGİYDİRİLKİŞSANDALYEVEHASALAR
I ç/ 1.KALİTESERVİSMALZEMELERİ

13KATUPASTA

GEMLİK’TEEŞİBENZERİOLMAYANBOOKİŞİLİKBALOSALONUve 

40öldpTEI^SALONUİLETANINMIŞENBÛYÛKOT™  ̂

MUHTEŞEM BALO SALONLARINI ARATMAYACAK NİTELİKTE KALİTE 

ve HİZMET STANDARTLARI İLE KARŞINIZDAYIZ.
î

S9

FROFESYONELEKİPTENOLUŞANORKESTRA

<4 VİDEOÇEKİMLERİ

■m&I
1

ŞOK FİYAT! 
2.000.00 ■ YTL

(Kampanyamız Ocak 2008 ■ Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlidir.)

rj^t;ersin süreri Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK
Z®vüodlikTurizmSon.Ticüd,şti. TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 0 532 546 45 75 ■ www suren com tr



2<S Kasım 2007 Çarşamba Gemlik Karfez Sayfa 8

Bursa’da çocuk 
porno cd’si 
operasyonu

Yalnız yaşayan kadın 
evinde ölü bulundu

Bursa’da lodos 
80 kişiyi zehirlendi

Bursa'da kaldığı 
otel odasında, çocuk 
ve hayvan pornosu 
CD'lerini çoğaltıp, 
özel müşterilerine 
sattığı iddia edilen 
zanlı, polisin otele 
yaptığı baskınla 
yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü 
Güvenlik Şubesi 
ekiplerinin çalışması 
sonucu Santral 
Garaj'daki bir otele 
baskın düzenlendi. 
7 aydır kaldığı otelde 
hayvan ve yaşı 
küçük çocukların da 
bulunduğu yüzlerce 
porno CD'yi çoğal 
tıp, özel müşterile 
rine sattığı iddia 
edilen A.F. (45) 
gözaltına alındı. 
Otelde yapılan ara-

I malarda 250 adet 

‘Gemlik Körfez’ internette 
v^gemlikkorfezgazetesi.com

porno CD, 
250 adet porno 
CD tanıtım 
kartoneri, ve 
porno CD'lerin 
çoğaltılmasında 
kullanılan 
16 adet yazıcıya 
el konuldu.
Ele geçen CD'leri 
izleyen polis, 
28 adet CD'nin 
küçük yaşta çocuk* 
lara ait olduğunu, 
3 tanesinin de 
hayvan pornosu 
olduğunu tespit etti. 
Suç kaydı olmayan 
zanlı, "Aralarında 
çocuk pornosunun 
da bulunduğu 
pornografik içerikli 
CD'leri çoğaltıp 
satmak" suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
yalnız yaşayan kadın 
evinde ölü bulundu. 
Çevre sakinleri, ev 
den boğuşma ses
lerinin geldiğini 
söyledi. Olayla ilgili 
soruşturma başlatı 
lirken polis cinayet 
ihtimalini de 
değerlendiriyor. 
Edinilen bilgiye 
göre; Altıparmak 
Mahallesi Çömlekçi 
Sokak Neşe Apart 
mam'ndaki dairede 
yalnız yaşayan 
Cavide Kocayamaç, 
sabah saatlerinde 
komşuları tarafından 
evde ölü bulundu. 
Sabah saatlerinde 
zemin kattaki evden 
seslerin geldiğini du 
yan komşuları yalnız 
yaşayan Cavide 
Koca yamaç'ı merak 
ederek eve gittiğinde 
kapının açık oldu 
ğunu gördü. İçeri 
giren komşuları evde 
Cavide ‘Kocayamaç'ı 
ölü bulunca polisi 

aradı. Olay yerine 
gelen Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
kapının kırılarak içeri 
girildiğini belirledi. 
Cavide Kocayamaç’ı 
da evde ölü bulan 
cinayet büro ekipleri, 
olay yerini kordona 
alarak içeri kimseyi 
sokmadı.
Eve gelen Cumhu 
riyet Savcısı'nın yap
tığı incelemenin 
ardından Kocaya 
maç'ın cesedi, otop
si yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu’na kaldırdı. 
Cinayet üzerinde 
yoğunlaşan emniyet 
mensuplan, evde 
parmak izi ve delil 
bulmak için uzun 
süre çalıştı.
Kadının nasıl ve ne 
ile öldürülmüş 
olabileceğinin ise 
yapılacak otopsi 
sonucu belli 
olacağı vurgu
lanırken, olayın 
cinayet olduğu 
üzerinde duruluyor. 

Bursa'da lodos 
nedeniyle 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından 
zehirlenen 80 
kişi çeşitli has
tanelere başvurdu. 
Önceki akşam 
saatlerinde 
başlayan ve yer 
yer saatteki hızı 
57 kilometreyi 
bulan lodos, gece 
yerini yağmura 
bıraktı. Sabahın 
ilk saatlerinden 
itibaren sobadan 
sızan karbonmonok
sit gazından 
zehirlenen vatan
daşlar hastanelerin 
yolunu tuttu. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü, 80 
kişinin hastanelere 
müracaat ettiğini 
açıkladı.
Meteorolojinin 
günler öncesinden 
'Lodos ve şiddetli 
yağmlur geliyor' 
uyarılarına 
rağmen lodos yine 

zehirledi.
Lodos deyince 
ilk akla gelen 
şehirler arasında 
yeralan Bursa'da 
dün akşamdan 
buyana 80 kişi 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirle 
nerek hastanelere 
müracaat etti. 
Şevket Yılmaz 
Hastanesi'ne 
çoğunluğu çocuk 
45 kişi başvurdu. 
Zehirlenme 
teşhisi konulan 
vatandaşlar, 
yapılan tedavilerinin 
ardından 
taburcu edildi.
Bazı hastaların 
halen müşahade 
altında tutulduğu 
öğrenildi.
Öte yandan 
Meteoroloji 
Müdürlüğü 
yetkilileri, Bursa 
ve civarında 
bugün gün boyu 
yağmurun etkili 
olacağını bildirdi.

A DİKKAT!! A
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
EYLÜL AYI FATURASI

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

AĞUSTOS AYI FATURASI

PEH. SAT. BEO. 
Sayaç No. 
Maıka/ıip 
Çırpın 
Sun tndekj 
hkEnttaks 
(*/•) & TıJUrtm

Tfiketım
Birteı Fiyat 
Tüketim Tutan

ÂKIİF EMDUKTIF 1
50091360 50091360
trs mrs

15403.000
14658.000

6Ö6O.ÛGÛ' 
0.12423

0.000
0.05983

KAPASHİF
*.9Û

6174.DOC
D.05903

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.
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

UMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
U KONUDAKİ SOİU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR.

BİLGİ İÇJN... 0226 81218 29 • 0226 812 23 6

«s

1

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

ACİLSATILIKveKİlULIKLARINIZİÇİNBİfl^
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 

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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

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

t

I 
t

m g 0 İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA
i ■ w ■■ ■ ■ 0226 812 18 29 -0226 812 23 66

11 B > il I B www.umelsan.com.tr
info@umelsan.com.tr

I Madde ÖZALP
| Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr


I SATILIK VİLLA
KAZA GELIYORIM DEMEZİ 
FAKATDEPBEMCELIYOR!

Umurbey Celal Bayor evlerinde 
Süper ovo ve Körfez monzorolı 

sahibinden satılık villa.
GSM: 0.532 622 66 84

ELEMAN ARANIYOR
EN AZ 2 YIL SİGORTA 

DENEYİMİ OLAN 

BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR

GÜNEŞ SİGORTA 
ÇIPA LTD. ŞTİ.

TEL : 514 28 28

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı 

HELLOVEEN
TESTERE 4

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
It^MlEUHZKİEHII

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel : 5111148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 

Seanslar
12.00- 14.15.-16.30-20.15
12.00 -14.00 - 16.00 ■ 18.00 * 20.00

OZELAYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
Okulumuz bünyesinde 

çalışacak 
PDR Öğretmeni aranıyor 

Müracaat Tel *.51350 84
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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Gemlikspor yönetimi Başkan Turgut'tan nasihat aldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yenilenen 
Gemlikspor 
yönetimi Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a yaptıkları 
nezaket ve destek 
arayışı ziyaretinde 
bolca nasihat aldı.
Yeni Başkan 
Mehmet Göral ve 
yönetim kurulunu 
kabul eden 
Başkan Turgut, 
ilçe stadının 
yanındaki arsanın 
istimlak edilmesine 
sıcak bakmadığını 
bir kere daha 
yinelerken 
Gemlikspor'a 
zamanında 
verebileceğinin 
fazlasını verdiğini 
söyledi.
İlçe stadının 
Gemlik'ti gençlere 
fayda sağlama 
imkanı olmayacaksa 
varlığının tartışıla
cağını da söyleyen 
Başkan Turgut, 
"Gemlikspor için 
en iyisi ilçe stadının 

alınmasıdır. Burası 
Gemlikli gençlerin 
spor yapmaları için 
en uygun olanıdır. 
Faydası olmayacaksa 
ister çim olsun 
ister toprak kime 
ne faydası 
olacaktır" dedi.
Aynı zamanda 
kapalı spor salo
nunun da gençlerin 
spor yapmasına 
açılması gerektiğini 
savunan Turgut, 
"Stad ile kapalı 
salon bozulursa 
gençler spor 
yaparken bozulsun, 
işimize yaramayacak
sa bitsin diye 
neden çalıştık" 
şeklinde konuştu. 
İnsanların Gemlik 
spor'un üçüncü lige 
çıkmasını istediğini 
ancak masrafın 
nasıl karşılanacağını 
düşünmediklerini 
hatırlatan başkan 
Turgut, "Şampiyon 
olmamız Gemlik'e 
ne getirecek.
Gemlik bunda ne 
kadar faydalanacak,

önemli olan gençlerin 
spor yapmalarıdır. 
Bizim amacımız 
da gençlere spor 
yaptırmaktır" dedi.
İSTİMLAK 
DÜŞÜNMÜYORUM
İlçe stadının 
yanındaki arsaya 
verııeceK parasının 
olmadığını da 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Gemlik'te 
Mehmet Turgut'tan 
fazla spora destek 
veren belediye baş 
kanı olmamıştır. 
Ben göreve geldiğim 
de Gemlikspor'da 
20 tane dışarıdan 
gelen futbolcu 
vardı. Ne oldu? 
Bizi sattılar. Şimdi 
ise sadece bizin 
gençlerimiz kaldı.

İnsanların estiğine 
gürlediğine bakmayın. 
Zamanı gelince 
kimse para vermez. 
Mehmet Turgut 
arsayı alırsa üstüne 
de tesisi yapar. 
Büyükşehir yapacak
sa istimlakini de 
yaJTSın, ustuhU de 
yapsın. İstimlak 
olmaz, benim 
sokağa atacak 
param yok" dedi. 
Kumsaz'daki 
sahanın aydınlat
masının da bulun
duğuna dikkat çeken 
Başkan Turgut, 
burada yapılacak 
yeni düzenlemelerle 
Gemlikspor'a 
tahsis edileceğini, 
idman için araç 
tahsisi de verebile

ceğini söyledi. 
Gemlikspor 
Başkanı Mehmet 
Göral, Gemlikspor'un 
dışarıdan gelecek 
hocaya verecekleri 
paralarının 
olmadığını, 
takımın Gemlikli 

hocalarla lige 
hazırlanacağını 
söyledi. Göral, 
amaçlarının 
gençliğe spor yapma 
olanağı sağlamanın 
yanında kalıcı tesis 
yapmak olduğunu 
söyledi

Bursa beyaza büründü SATILIK

Bursa'da, dün öğle 
saatlerinde etkili 
olmaya başlayan kar 
yağışı, kısa sürede 
kenti beyaz örtüyle 
kapladı. Yolda 
yürüyen insanlar ve 
araçlar için zorluk 
olan kar, çocuklar 
içinse en büyük 
eğlence kaynağı. 
Bursa'da, başlayan 
lodosun ardından, 
sabah saatlerinde 
şiddetlenen yağmur 
yerini kar yağışına 
bıraktı. Dün öğle 
saatlerinde yılın ilk 
karına merhaba diyen 
BursalIlar, lapa lapa 
yağan karın keyfini 
çıkardı. Şehri kısa 
sürede beyaza 
bürüyen kar, şehir 
merkezinde çabuk

erirken, şehrin 
üst kesimlerinde 
3 -4 santim 
kalınlığa ulaştı. 
Kar yağışı, araçları 
ve yolları kaplarken, 
kimi vatandaşlar 
yolda yürümekte 
zorlandı. Araç 

sürücüleri de trafikte 
daha dikkatli ve 
yavaş seyretti.
Trafikte kar nedeniyle 
yer yer uzun araç 
konvoyları oluştu. 
Bazı vatandaşlar ise 
karla kaplanan 
araçlarını temizledi.

Uzun bir aradan 
sonra lapa lapa 
yağan karın keyfini 
ise çocuklar çıkarttı. 
Okullarından 
dağıldıklarında 
beyaz örtüyle 
karşılaşan çocuklar, 
birbirleriyle kartopu 
oynadı, kayak yaptı. 
Karda oynamayı 
özlediklerini söyleyen 
çocuklar, sürekli kar 
yağmasını istiyor. 
Meteoroloji 
yetkililerinin 
verdiği.bilgiye göre, 
kar yağışı aralıklarla 
etkili olmaya 
devam edecek.
Hava sıcaklığının 
2 -3 derece olduğu 
Bursa'da, sıcaklığın 
daha da düşmesi 
bekleniyor.

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

KAYIP
Açık Öğretim Okulu ij 
Öğrenci Kimliğimi 

kaybettim. Hükümsüzdür. .11
AYŞE ÇELEN ’V

KAYIP
Gemlik Endüstri Meslek 

Lisesi’nden aldığım kimliği
mi kaybettim. Hükümsüzdür.

_Şaban İMREK

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Enginarı sofradan 
eksik etmeyin

Alçak sesle konuş ömrün uzun olsun
Akdeniz yöresinde 
hasadı devam eden 
ve manav tezgah 
lannı süslemeye 
başlayan enginarın 
yüksek tansiyon, 
şeker hastalığı, 
kolesterol, karaciğer 
rahatsızlığı, kanama, 
sindirim güçlüğü, 
yüksek ateş, ülser 
ve gut rahatsızlıkları
na iyi geldiği 
açıklandı.
Ordu Üniversitesi 
(ODÜ) Ziraat 
Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Atnan Uğur, 
eski Yunan'da 
Akdeniz havzasının 
en leziz yemeği 
olarak bilinen engi
narın eski Roma'da 
'zengin yemeği' 
olarak benim
sendiğini belirtti. 
ABD'li ünlü artist 
Marilyn Monroe'nin 
1948 yılında 'Enginar 
Kraliçesi' seçildiğini 
hatırlatan Uğur, 
"Bütün dünyanın 
sağlık ve lezzet 
yönünden kabul 
ettiği enginar 
Sofralardan eksik 
olmamalı" dedi. 
Enginarın sağlık 
yönünden fay
dalarının sayılmaya
cak kadar çok oldu 
ğunu dile getiren 
Yrd. Doç. Dr. Atnan 
Uğur, en başta

kolesterol düşür 
düğünü kaydetti. 
Uğur, "Bu konuda 
yapılan bir araştır
mada 220 mg/dl'den 
daha yüksek oranda 
kolesterolü olan 
hastalarda 12 haf
talık tedavi sonucu 
önemli düşüşler 
saptanmıştır.
Enginar yaprak 
ekstraktı kolesterolü 
safra tuzu şekline 
dönüştürür, safra 
akıntısını arttırarak 
onların vücuttan atıl
masını hızlandırır 
aynı zamanda 
karaciğerde koles
terolün oluşmasını 
başlangıçta engel
lenmektedir. Yüksek 
kolesterol problemi 
olan 143 hastada 
yapılan bir araştır
mada altı haftalık bir 
enginar yaprağı özü 
ile kolesterol oran
larında yüzde 10- 
15'e varan oranlarda 
azalma meydana 
gelmiştir. Başka bir 
çalışmada ise 557 
hasta üzerinde 
yapılan denemeler 
sonucunda 43 gün 
boyunca günde 1.5 
g enginar yaprağı 
özü ahmında kan 
serumunda koles
terol ve trigliserid 
seviyelerinde önemli 
oranlarda azalmalar 
meydana gelmiştir" 
diye konuştu.

Alçak sesle ve yavaş 
konuşanların, sinirli 
ve bağırıp çağırarak 
konuşanlara göre 
daha uzun yaşadık
ları bildirildi. 
Uzmanlar, günlük 
yaşamda insanların 
zaman zaman sinir
lenip, bağırıp 
çağırarak konuştuk
larını hatırlatarak, 
bu gibi sinirli 
hareketlerin bağışık
lık sistemini olumsuz 
etkilediğini savunu 
yor. Uzmanlar daha 
uzun yaşamak için 
mümkün olduğu 
kadar alçak 
sesle konuşmayı 
tavsiye ediyor.
Çin'in tanınmış sağlık 
eğitimcisi Hong 
Chaoguang,yüksek 
sesle konuşmanın 
yaşlılara büyük 
zarar verebileceğini 
söyleyerek, 
"Seslerini yükselttik
lerinde yaşlıların 
kalp atışı kuşkusuz 
hızlanır ve bu da 
potansiyel hastalık
ların, mesela yüksek

Narenciye gribe karşı kalkan oluyor
Kış aylarında limona
ta ve narenciyenin 
başta grip ve soğuk 
algınlığına karşı 
kalkan görevi üstlen 
diği bildirildi.
Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kulak 
Burun Boğaz Ana

tansiyon ve kalp 
hastalığının her an 
yaşanmasına 
neden olabilir, 
hatta hayati tehlikeye 
yol açar" dedi.
Alçak sesle ve yavaş 
konuşanların genel
likle ortama kolayca 
uyum sağlayan ve 
bulunduğu ortamdan 
daha az etkilenen 
insanlar olduğunu 
belirten Chaoguang, 
bu nedenle bu gibi 
insanların uzun yaşa
maları olasılığının 
daha yüksek olduğu 
görüşünü dile getirdi. 
Beijing Çin Tıbbı ve

Bilim Dalı Öğretim 
Üye si Prof. Dr. Barlas 
Aydoğan, yaptığı açık 
lamada, kış aylarıyla 
birlikte artan başta 
grip ve soğuk algın
lığı hastalıklarına kar 
şı en doğal korunma 
yolunun, günde limo 

İlaçlan Üniversite
sinden uzman Zhang 
Hude ise sinirlendi 
ğinde insanın kalp 
atışları ve nefesinin 
hızlandığını, bunun 
da akciğerin şişme
sine, nefes zorluğuna 
ve öksürüğe yol 
açtığını ve sık sık 
sinirlenmenin de 
idrar retansiyonu ve 
sidik kaçırmaya da 
yol açabileceğini 
belirtti. Ayrıca 
yaşlılarda damar 
sertliğinin zaten daha 
çok görüldüğünü, 
sinirlenip bağırmanın 
da beyin damar

nata içmek ve naren
ciye tüketmek oldu 
ğunu belirtti. Her gün 
içilecek limonata ve 
ortalama 1 tane tüke 
tilecek narenciyenin 
başta grip ve soğuk 
algınlığına karşı adeta 
kalkan görevi üstlen 

larının çatlamasına 
neden olabileceğini 
kaydeden Hude, 
yaşlıların her zaman 
kendi kendilerini 
yavaş ve alçak sesle 
konuşma konusunda 
uyarması gerektiğini, 
bunun da soğukkan
lılığın korunmasına 
yardımcı olabileceği
ni ifade etti.
Bu arada, 
Türkmenistan'da 
bulunan bir köyde 
yüz yaşının üstünde 
olanların sayısının 
kabarık olduğunu 
belirleyen araştırma
cılar, bu köyde 
yaşayanların uzun 
ömürlü olmasının 
sırrının da alçak 
sesle konuşmaları 
olduğu sonucuna 
vardı. Ayrıca bağırıp 
çağırmanın kurala 
aykırı bir hareket 
olarak değer
lendirildiği köyde, 
bağırıp çağıranların 
cezalandırılması, 
hatta hapse atılması 
kuralı bulunduğu 
bildirildi.

diğini ifade eden 
Aydoğan, enfeksiyon
ların yaygın olduğu 
kış ayla rında bol C 
vitamini alınmasıyla 
vücudun direncinin 
artacağını ve hastalı 
ğın daha kolay 
atlatılacağını kaydetti

h/l

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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

VAPUR - FERİBOT

I

1 
1

■ —

1
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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

Fİ 
1

TAKSİLER

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

NÖBETÇİ ECZANE
28 Kasını 2007 Çarşamba 
CAMLICA ECZANESİ y

Semerciler Yokuşu No:l6/A 
Tel: 513 İl 45 GEMLİK

Gemlik Karfez
• ■■LİK'İN İLK «ÛNLOK alYASİ «AZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2916 

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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kebap ve YEMEK SALONU

aaerve
KEBAP ve YEMEK SALONU 

gemlik te, ailenizle takat tok

Adana Kebap + Ayran + Salata 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 
10 Adet Lahmacun +1 Litre Cola 
Kıymalı Pide + Ayran + Salata 
Adana Dürüm 
Döner + Dürüm + Ayran

6.00 YIL
10.00 YIL
12.50 YIL
3.50 YIL
3.00 YIL

3.50 YIL

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay
Çorba
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı)
İskender + Tatlı
Urfa Kebabı + Salata + Künefe
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran
Pideli Köfte + Sütlaç

4.00 YTL. 
1.50YTİ
5.00 YIL
6.00 YTL.
7.00 HU
5.00 nd
6.00 YTL

Çorba t Yemek t Pilav t Ayran t Salata 5.00 YIL 
a1ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:

İŞKEMBE ■ PAÇA ■ MERCİMEK - EZOGELİN

İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK 
Tel: 0.224 512 2Û 02

✓SINIRSIZ KEBAP-KÖFTE j 
EV YEMEKLERİ-TATLI ÇEŞİTLERİ 

✓KAMU MM VE KURULUŞLARI!
TABLDOT VERİLİR.

YENİ«KARŞISI4W-GEMIİK 

lEtiltö!!
ILEM YEMEK SAN. TİC. LTD. W

katılan tüm (findik halkına Itfikküf dtfa,

moıİKOKnitaöMtNöMsı
Artık sıra beklemek tarih oldu.

ye 
bıı
sa 
kaı 
Bu 
yat 
çık 
süı 
bm 
me

Turkcell, Vodafone. Avea 
Elektrik, Su, Telekom

K.K. Borçları, Bağkur, SSK 
Trafik cezası v,s, 

FATURALARINIZI SMİLE SHDPTAN
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Simle ADSL Türk Teleken) BAŞVURU N0M
- D-SMART SATIŞ NOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI
*- TURKCELL ■ VODAFONE - AVEA - KONTÜR SATIŞI I
*- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
*- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

DD ATİ|( KREnİ BANİ4A BaNİ<A dolAŞMACİAN UyqüN l<RECİİ seçeneLIerİ
■ İViil ll> l\l\LLyi_________ İhriyAç kREdisi ' taşit kREdisi ve koNuı kREdisi Jj

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 5TFİ2 00



GÜLLÜ YAPI
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

✓ FİLLİ BOVR
✓ JOTUN- D€NİZ 

BOVRLRRI 
İZOLRSVON 
HIRDAVAT

✓ NALBUR 
SIHHİ ttSİSAT 
AKSCSUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZ€M€l€Rİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

29 Kasım 2007 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE • ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın." 

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri dolandırıcıların her yolu denediklerini söyledi

Dolandırıcılara dikkat Büyükşehir Mec ısı 
)ugün toplanıyor

Bursa Büyükşehir hakkındaki
Bursa ve Gemlik’te aynı yöntemle 2 yaşlı adam dolandırıldı. 

“Amca oğluna borcum var, al şu 300 YTL’yi üzerini 50 YTL olarak 
geri ver” diyerek muhabbete başlayan dolandırıcılar, daha sonra 
cüzdanı düzeltme bahanesiyle Bursa’da 4 bin 200 YTL, Gemlik’te 4 
bin YTL değerindeki dövizi alarak kayıplara karıştı. Sayfa 3’de
Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak zeytin üreticilerini uyardı:

“Ürününüze sahip çıkın”
Zeytin alanlarında uygulanan 
alım politika lannı eleştirerek, 
Sınırlı Sorumlu Katırlı Köyü 
Tanmsal Kalkınma Kooperati 
fi Başkanı Hulusi Bayrak,

zeytin üreticilerinin ürünle 
rine sahip çıkmadıkları 
takdirdedünya markası olan 
Gemlik zeytininin birileri 
tarafından kullanılmasının

devam edeceğini söyledi. 
Bayrak, zeytin üreticilerine 
seslenerek, ürünlerine sahip 
çıkmalarını istedi.

Haberi sayfa 2’de

Belediye Meclisi, 
Kasım ayı ikinci 
birleşimi bugün 
saat 14.30 da 
Tarihi Belediye 
Binası toplantı 
Salonu’nda 
gerçekleşecek. 
Büyükşehir 
Meclisinde 
görüşülecek 
maddeler arasında 
Gemlik Belediye 
Meclisinin 
05.10.2007 tarih 
ve 2007/M-224 
sayılı "Propaganda 
Ücretinin 
Belirlenmesi"

meclis yazısı 
görüşülerek 
karara bağlanacak. 
Büyükşehir 
Meclisi ayrıca 
Plan Bütçe 
Komisyonunda 
görüşülen 
Gemlik Belediyesi 
ile Küçük Kumla, 
Umurbey ve 
Kurşunlu 
Belediyelerinin 
2008 Mali Yılı 
Hazırlık Bütçeleri 
ve Gelir 
Tarifesi ile ilgili 
raporu karara 
bağlanacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gündeme kilitlenmek..

Türkiye’nin gündemindeki konu,PKK, 
terör ve DTP.

Buna bağlı olarak meclise girmiş olan 
kürt milliyetçiliği yapan Demokratik Top 
lum Partisi yöneticilerinin, milletvekil
lerinin ve belediye başkanlarının yaptıkları 
bölücü konuşmalar.

PKK teröristlerin hain saldırıları sonucu 
yaşamlarını yiteren askerlerimizin ölümün- 
dene sonra bu gündeme kilitlendik.

Devamı sayfa 5'de

Ocalan’ın 
avukatları

2 hafta 
aradan sonra 
Imralfya gitti 
Öcalan'ın 2 avukatı, 
müvekkilleriyle 
görüşmek için dün 
Imralı Adası’na gitti. 
Geçişin sağlandığı 
İlçe jandarma 
Komutanlığı önüne 
bu kez protesto
cular gelmedi. 
Haberi sayfa 5’de

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 
BİZE DANIŞMAYI 

UNUTMAYIN I
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

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

ŞAFULDA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Savcı, seri 
katiller hakkında 

ömür boyu 
hapis istedi

Çeşitli illerde 7 kişi 
nin öldürülmesi, 2 
kişinin yaralanması 
olaylarına karıştıkları 
iddiasıyla tutuklu 
bulunan Yiğit Bekçe 
ve Mehmet Karaha 
san'ın Sakarya'da 
işledikleri cinayetten 
ötürü yargılandıkları 
davada esas 
hakkındaki müta
laasını sunan savcı, 
sanıklar hakkında 
müebbet hapis 
cezası istedi.
Sakarya 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görü 
len davanın duruş
masına, Hendek 
ilçesinde petrol 
istasyonu çalışanı 
Mehmet Çakır'ın 
öldürülmesi ve ( 
olayın görgü tanığı 
D^rsuTTDer^pın 
yaralanması olayını 
gerçekleştirdikleri 
iddiasıyla yargılanan 
tutuklu sanıklar 
Bekçe, Karahasan 
ile tutuklu sanıklara 
araç ve pompalı 
tüfek temin ettiği 
iddiasıyla tutuksuz 
yargılanan C.A.O. 
katıldı. Duruşmada 
öldürülen Mehmet 
Çakır'ın eşi Dilek 
Çakır, mağdur Dur 
sun Dere de hazır 
bulundu. Mahkeme 
heyeti duruşmada, 
İstanbul Adli Tıp 
Kurumu tarafından 
gönderilen otopsi 
raporlarını okudu. 
Raporda Çakır'ın 
tüfekten çıkan saç
malar sonucu öldü 
ğünün anlaşıldığı 
belirtildi. Raporda 
ayrıca olay sırasında 
birden fazla silah 
kullanılıp kullanıla
madığının tespit edi 
lemediği kaydedildi. 
Tutuklu sanıkların 
avukatı İsmail 
Okuyan ve Ali Ateş 
ise Adli Tıp rapor
larını kabul etmedik
lerini söyledi.
Sanık C.A.O. ken
disinin olayda 
mağdur olduğunu 
söyledi. Suçsuz 
yere tutuklu 
kaldığını anlatan 
C.A.O., "Benim 
arabamı yaktılar. 
Ben de manevi 
üzüntü içindeyim. 
Olay sonrası üzülen 
babam kalp krizi

geçirerek öldü. ” 
dedi.
Dilek Çakır'ın 
avukatı Emir Erdem, 
sanıkların maktülü 
canavarca öldürdük
lerini ve Dursun De 
re'yi de aynı kasıtla 
öldürmeye çalıştık
larını ifade ederek, 
en ağır şekilde ceza
landırılmaları gerek
tiğini vurguladı. 
Dursun Dere'nin 
avukatı Abdülrahim 
Durak, maktülün ve 
müvekkilinin olayın 
meydana geliş anına 
kadar sanıkları tanı
madığını, olayın 
meydana geliş şekli 
dikkate alınarak 
sanıkların kasten 
adam öldürmek ve 
kasten adam öldür 
jpeye teşeuuus 
suçlarından cezaya 
çarptırılmalarını 
istediklerini bildirdi. 
Mahkemede müta
laasını veren Cum 
huriyet Savcısı, 
sanık Yiğit Bekçe 
hakkında kasten 
adam öldürmek ile 
suçu gizlemek ve 
delilleri yok etmek 
maksadıyla adam 
öldürmeye teşebbüs 
suçundan ağırlaştı 
rılmış müebbet ceza
sına çarptırılmasını 
talep etti.
Savcı, mütalaasında 
sanık Mehmet 
Karahasan hakkında 
ise, kasten adam 
öldürmek suçuna 
yardım etmek, suçu 
gizlemek ve delilleri 
yok etmek amacıyla 
adam öldürmeye 
teşebbüs suçunu 
işlediği iddisıyla 
müebbet hapis 
cezası istedi.
Savcı, tutuksuz 
yargılanan 
C.A.O.'nun suçu 
işlediğine dahil 
bir delil bulunma
ması nedeniyle 
beraatini talep etti. 
Tutuklu sanıklar ve 
avukatları son 
savunmalarını 
yapabilmek için 
mahkemeden 
süre istedi.
Mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıkların 
son savunmalarını 
yapabilmeleri için 
duruşmayı ileri bir 
tarihe erteledi.

Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak zeytin üreticilerini uyardı:

‘Ürününüze sahip çıkın11
Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkın 
ma Kooperatifi 
Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
zeytin 
alımlarında 
uygulanan alım 
politikalarını 
eleştirerek, 
zeytin üreticileri 
ne seslenerek, 
“Ürününüze 
sahip çıkın. ” 
dedi.
Bayrak, gazete 
mize yaptığı 
açıklamada, 
zeytin üretici
lerinin ürünle 
rine sahip 
çıkmadıkları 
takdirde 
dünya markası 
olan Gemlik 
zeytininin birileri 
tarafından 
kullanılmasının 
devam edece 
ğinı söyledi.
Bayrak açıkla
masında şöyle 
konuştu: 
“Gemlik zeytini

ni kullanarak 
para kazananlar 
var. Gemlik 
markasını 
taklit ederek 
para kazananlar 
var. Bunlar 
aynı zamanda 
tüketiciyi de 
aldatmaktadırlar. 
Aynı zamanda 
bu işin ticaretini 
yapan özel sek
tör ve kurumlar 
para kazanma 
uğruna yıllardır 
yaptığı yanlışlar 
sofralık Gemlik 
zeytinini ve 
Gemlik böl
gesinde üretim 
yapan zeytin 
üreticisini adeta 
esir almıştır. 
Ülkemizin tüm 
yörelerinde 
yetişen zeytin
lerin sofralık 
olmadığını 
hepimiz bili 
yoruz. bunun 
bir şekilde ayrıl
ması gerekir. 
Her yörenin ürün 
kalitesine göre

SATILIK - KİRALIK LÜK DAİRELER N 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

markalaşması 
şartı getirilme
lidir. Rekabetin 
yayılmasını 
sağlamalıyız. ” 
Her tür zeytinin 
farklı işleme 
teknikleri olduğu 
nu söyleyen 
Bayrak, 
1-z.eytının Kimi 
konfit türü, 
kimi yeşildir. 
Gemlik zeytini 
bunlardan

hiçbiri değildir. 
Gemlik 
tipinin değil, 
Gemlik havza
sında yetişen 
zeytinlerin 
özellikleri' 
başkadır.
En başta gelen 
özelliği dalında 
Karaıması ••m 
ve olgunlaşma 
sidir. Gemlik 
zeytininin 
yağ oranı

yüksek, et 
oranı fazla ve 
kabuğu incedir. 
Sonradan 
katkı maddesi 
kullanmaya 
ihtiyaç 
duyulmamak
tadır.” dedi.
Katırlı Köyü 
Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi 
Başkanı 
Hulusi 
Bayrak, 
durumun 
daha kötüye 
gitmeden 
başta
Ziraat Odası -• 
olmak üzere 
diğer oda ve 
borsa yönetici

lerinin Köy
Kalkınma 
Kooperatiflerinin 
de desteği 
ile Gemlik 
zeytininin 
ıicm cmyı ycıc j 
getirilmesi 
mücadelesini 
sürdürmesini 
istedi.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 
iç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke. 
Islak zeminler seramik

Tel: 513 42 21 Fax? 5T317 94

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri dolandırıcıların her yolu denediklerini söyledi

Dolandırıcılara dikkat Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Demokratik Toplum Partisi!....

Bursa ve Gemlik’te aynı yöntemle 2 yaşlı adam dolandırıldı. 
“Amca oğluna borcum var, al şu 300 YTL’yi üzerini 50 YTL olarak 
geri ver” diyerek muhabbete başlayan dolandırıcılar, daha sonra 
cüzdanı düzeltme bahanesiyle Bursa’da 4 bin 200 YTL, Gemlik’te 
4 bin YTL değerindeki dövizi alarak kayıplara karıştı.

YauYORUM

Bursa’da, 2 ayrı 
dolandırıcılık 
olayında 'Amca 
size borcum var, 
al şu parayı üzerini 
ver' diyen 2 
dolandırıcı 4 bin 200 
YTL parayı çalarak 
kayıplara karıştı.
Dolandırıldıklarını 
anlayan 2 yaşlı 
adam ise polise 
müracaat etti.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Çekirge 
Mahallesi'nde 
Armutlu 
Meydam'nda 
meydana gelen 
ilk olayda 
85 yaşındaki 
Ali Ihsan E.'nun 
yanına gelen bir 
kişi kendisini 
Doktor Murat 
olarak tanıttı.
'Amca sana 
250 YTL borcum var, 
al şu 300 lirayı da

Yıkılma korkusu kalmadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Modern Çarşı 
inşaatının uzun 
süre bekletilmesinin 
ardından yıkılan 
duvarın yapılmasıyla 
çevrede oturan 
evlerde korku 
kalmadı.
İnşaatın Müze 
Müdürlüğü 
tarafından bir süre 
durdurulmasının 
ardından başlatılan 
çalışmalar sırasında 
28 Eylül 2007 günü 
akşam saatlerinde 
ani olarak yıkılan 
duvar çevrede 
oturanlara korku 
dolu saatler 
yaşatmıştı.
Yolun evlere sadece 
3 metre kalması 
ve yeniden çökme 

[tehlikesi yaşanan 

50 lira üzerini ver" 
dedi. Bunun 
üzerine Ali İhsan E., 
cebinden çıkardığı 
50 YTL'yi tanımadığı 
kişiye verdi.
Bu arada 'Amca 
ne yapıyorsun, 
paralar dağınık 
olur mu. Ver 
düzelteyim" dedi. 
Yaşlı adamın 
cüzdanını alan 
dolandırıcı 
cüzdanı düzeltme 
bahanesiyle 
200 YTL parayı alıp 
olay yerinden 
ayrıldı. Bir süre 
sonra cüzdanını 
konttrol eden 
yaşlı adam, 200 
lirasının çalındığını 
görünce polise 
başvurdu. »
GEMLİK’TE DE 
AYNI
YÖNTEMLE YASLI
ADAMI DOLANDIRDI 
Gemlik ilçesinde ise 

yerde alınan 
önlemler ile can 
kaybı yaşanmaması 
sevindirici olurken 
inşaatın yol
hizasına gelmesiyle 
tüm korkularda 

aynı yöntemle bir 
yaşlı adamın 4 bin 
YTL parası çalındı. 
Hamidiye Mahallesi 
İstiklal Caddesi 
üzerinde Mehmet 
T.'nin (71) yanına 
gelen bir kişi 
'Amca oğluna 
borcum var, al şu 
300 YTL'yi üzerini 
50 YTL olarak geri 
ver' dedi.
'Hangi oğluma, 
belediyedekine 
mi' diyen yaşlı 
adam cüzdanını 
çıkardı. Bu sırada 
'amca ne yapıyorsun, 
cüzdanın çok 
dağınık ver düzeite 
yim* diyen dolandırıcı 
cüzdandaki 4 bin 
YTL değerindeki 
dövizi alarak olay 
yerinden ayrıldı.
Soyulduğunu 
anlayan
Mehmet T. ise 
polise müracaat etti.

ortadan kalktı.
Yol ile inşaat alanının 
arasında kalan 
bölümün duvar 
yapıldıktan sonra 
doldurulması arka 
tarafta oturan

Polis her 2 
olayla da 
ilgili olarak 
soruşturma 
başlattı. 
Öte yandan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri, vatan
daşları tanımadıkları 
kişilerle para 
alışverişlerine 
girmemelerini istedi. 
Yetkililer;
"Dolandırıcılar, 
emellerine ulaşmak 
için her yolu 
deniyor.
Vatandaşlarımızın 
mağdur olmaması 
için şüpheii 
gördükleri kişileri 
anında polise 
bildirsin.
Maalesef tüm • 
uyarılara rağmen 
dolandırıcılar 
insanları mağdur 
ediyor" diye 
konuştu.

binalarda oturanlara 
rahat bir nefes 
aldırırken toprak 
kayan yerde 
şimdi ağır tonajlı 
araçlar malzeme 
indirmeye başladı.

Genel seçimlerde Kürtçülere bir kolaylık 
yapıldı, parti olarak asla giremeyecekleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, salt onlar 
da demokrasi çatısı altında yer alsın diye 
düşürülen bağımsız aday barajı sayesinde 
girdiler.

Meclise bağımsız millet vekili olarak 
varıp sonra topluca Demokratik Toplum 
Partisi’ne geçerek, yüzde 3.8 gibi küçük 
bir oy oranıyla 22 milletvekilli bir siyasi 
parti oluşturdular.

Seçim yasasının bir boşluğundan yarar
lanıp, hakları olmayan milletvekilliklerini 
kazandılar...

Türkiye Cumhuriyeti,’ne bağlılık ve mil
lete hizmet yemini ettiler.

Şimdi, ne beklenjr bu milletvekil
lerinden?

Kürtçü olduklarına göre en azından tem
sil ettikleri bölgeye ve Kürtlere hizmet 
değil mi?

Güneydoğu dediğimiz bu bölgede, yok
sulluk ve işsizlik diz boyu, cehalet gırtlağa 
kadar.

Demokratik Toplum adıyla, acaba bu 
partinin devletten, bölgeye yatırım için 
önerdiği hangi proje var ? -

Nereye fabrika, nereye okul, hastane 
istiyorlar, belli mi?

22 milletvekilinden 8’i kadın Demokratik i 
Toplum Partisinde ..

Halen TBMM’den en yüksek kadın vekil 
oranına şahip parti.

Oysa Demokrat Toplum Partisi’nin vekili 
olduğu bölgede, kadın milletinin adı varsa 
sanı yok.

Kadınlar zavallı durumunda..
Kız çocukları okutulmuyor,
Davar gibi - mal gibi alınıp satılıyor, 

zorla evlendiriliyor.
Kaçmaya çalışan “töre” gereği öldürü 

lüyor.
Kaçmayanlar intihar ederek kurtuluyor, 

ancak.
Dünyanın en yüksek intihar oranı bu 

bölgede ...
Kadınlar arasında. Kendilerine “demok 

ratik” diyen “toplum” partisinin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne girecek kadar 
eğitim almış ve özgürleşmiş, lafazan kadın 
milletvekilleri, acaba onlar kadar şansı ol 
mayan Kürt hemcinslerinin kaderini değiş 
tirmek için bugüne değin ne yaptılar, bun
dan böyle ne yapmayı düşünüyorlar?

Bırakın binlercesini, iki kız çocuğunu 
daha okula gönderebilmek için çaba har
cadılar mı? Hayır..

Ama aynı meydanlarda, devlete saldır
maktan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlü 
ğüne yönelik şantaj yapmaktan, hatta arsız
ca (federasyon), talep etmekten çekin
mediler!

Oysa, işte şimdi Kürtçü milletvekillerinin 
dokunulmazlıkları var.

Bürünseler ya dokunulmazlık zırhlarına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsün

den özgürce haykırmak için..
Kürt kadınların, kızların, çocukların töre 

talihini yıkmaya çalışsalar..
Onların derdi gücü, PKK’nın sırtına Kürt 

milliyetçiliği biçmek
Ne var ki hava alırlar.
Çünkü aşiretten toplum, eşkıyadan da 

demokrat çıkmaz.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik'ten yardımı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Geçtiğimiz yıl 
Güneydoğu'ya 
yaptığı giysi yardım
larıyla gündeme 
gelen Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
ihtiyacı olanlara 
yaptığı yardımları 
sürdürüyor.
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
olarak başlatılan, 
giysi toplama

I kampanyasında 
ı Gemlik Özel ı ure 

Özel Eğitim Kurs 
I Merkezi’nde eğitim 

gören zihinsel 
engelli çocuklar ve 
ailelerinden geriye 
kalan giyim eşyaları 
Muş, Bulanık ilçesi 
Esenlik Köyü 
İlköğretim Okulu’nda 
eğitim gören öğren
cilere gönderildi. 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri, 
Güneydoğu'da 

| bulunan ilköğretim 
okullarına gönderdik
leri giyim eşyaları 
için kampanya 
açtıklarını ve halen 
devam etmekte 
olduğunu belirterek, 
"Gemlik halkından 
isteğimiz giymedik
leri giysileri Dernek 
merkezine teslim 
etsinler. Biz burada 
çeşitlerine göre 
ayırarak paketler 
halinde kargo ile 
ihtiyacı olan yerlere 
gönderiyoruz" dedi.

"Bizlerin burada 
giymediğimiz 
eşyaları doğu 
illerinin özellikle 
uzak köylerinde bula
mayan çocukların 
yaşadığını 
unutmayalım" 
diyen Tamer Sivri, 
giyilmeyen ve 
kullanılmayan giyim 
eşyalarını kabul 
ettiklerini söyledi. 
Giyim kampanyasına 
katkıda bulunan 
kurum ve kuruluşlar 

arasında başta 
Çimtaş çalışanları 
olmak üzere 
kendilerine destek 
veren Gemlik 
halkına teşekkür 
eden Tamer 
Sivri, "Giysileri 
gidecekleri yere 
ulaştırmada 
sağladıkları indirim
den dolayı Yurtiçi 
Kargo firması 
ve çalışanlarına 
teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu

Ünlü Çocuk Kitapları 
Yazarı Muzaffer 
İzgü, Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’n 
da öğrenciler ile 
buluştu. 
Öğrencilere kitap 
okuma sevgisinin 
kazanmasında büyük 
katkıları bulunan 
ünlü Yazar Muzaffer 
İzgü, önceki gün 
geldiği Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’nda 
öğrenciler ile sohbet 
ederek, onlara 
kitap okumanın 
önemini anlattı. 
Uzun yıllardan beri 
Türk Yazın yaşamına 
önemli eserler 
kazandıran Muzaffer 
İzgü, yayınlanmış 
olan eserlerini öğren
ciler için imzalarken, 
Aykentli öğrenciler 
de tanınmış bir yazar

ile birlikte olmanın 
mutluluğunu 
yaşadıar.
Çocuk Kitapları 
Yazarı Muzaffer 
izgü’nün 
eserlerinden 
bazıları ise şöyle; 
“"Zıkkımın Kökü”,

“Her Eve Bir 
Karakol”, “Gecekon 
du”, “Duyduk 
Duymadık Demeyin”, 
“Kuklacı Çocuklar”, j 
“Ekmek Parası’\ '1 
“Uzay Karpuzu”, 4 
“Kahkahacı Sınıf”, I 
“Uçan Eşek”.

Türkiye Jeofizik Kurumu Onursal Başkanı ve Çevre Federasyonu 2. Başkanı Prof. Dr Ahmet Ercan:

“Marmara’da deprem gerginliği yok”
' Türkiye Jeofizik Kuru 
। mu Onursal Başkanı 

ve Çevre Federasyo 
nu 2. Başkanı Prof. 
Dr Ahmet Ercan, dep 
rem öncesi yapılan 
yanlış açıklamaların 

l bazen deprem 
ölçüsünde zararlar 
verdiğini söyledi. 
Ercan, SOS Çevre 
Gönüllüleri Platformu 
Başkanı Türksen Ba 
şer Kafaoğlu ile bir
likte İstanbul depremi 
ve çevre etkileri üze 
rine bir basın toplan
tısı düzenledi. 
"Marmara'da depre 
min yaklaştığı, depre 
min çok büyük ola
cağı, tsunami boyu
nun 5,5 metreyi geçe
ceği gibi asılsız, bi 
limsel temelden yok
sun açıklamalar 
yapılagelmektedir" 
diyen Prof. Ercan,

"Son olarak buna, 
Türkiye'nin saygın 
kuruluşu Kandilli'nin 
idari personelinin sü 
rüklenmiş olması 
düşündürücüdür. 
Oysa durum hiç de 
böyle değildir. Her 
diri kırık, gaz boşaltır. 
Ancak gaz çıkması 
depremin hemen ola
cağını göstermez. 
Önemli olan gaz çıkı 
şının gün ve gün iz 
lenmesi, gaz çıkış 
oranının belirlenme
sidir. Deprem kestir 
melerinde anlık göz 
lemler değil, jeofizik 
özelliklerin 5 yıl için
deki değişimlerine 
bakılır. Marmara'da 
öncü depremi göste 
recek bir gerginlik 
yoktur" diye konuştu. 
Ercan, jeofizik veriler 
ve Marmara’daki 
enerji birikimi dikkate 

alındığında beklenen 
depremin 2015 yılın
dan önce olma olası 
lığının az olduğunu 
ifade etti. Olası bir 
depremde ilk etkile 
necek kişi sayısının 
bir milyon, göçecek 
bina sayısının da 60- 
100 bin arasında ola
cağını öne süren Er 
can, şöyle devam 
etti: "Yıllık kişi başına 
5 bin 200 dolar gelire 
sahip bir Türk halkı 
nın deprem konusun
da önlem alma olasılı 
ğı yoktur. Bunu yapa 
cak olan hükümettir. 
Bu anayasanın bir 
gereğidir. Dünya 
ölçülerine göre kişi 
başına milli gelir yıl 
da 44 bin dolara çık
madıkça Türkiye'de 
depremden ölümler 
süregelecektir. Bunu 
kimse önleyemez. 44 

bin dolar geliri varsa 
eğer 7,3'e kadar olan 
depremler öldürücü 
olmaz." 
İstanbul ve Türkiye 
genelinde göçecek 
yapıların belirlenerek, 
devlet eliyle yenilen
mesi gerektiğini ifade 
eden Ahmet Ercan, 
"Bunun toplam 
maliyeti İstanbul'da 5 
milyar, Türkiye 
genelinde 25 milyar 
dolardır. Bu para, 
kasada vardır.
Deprem vergileri ile 
toplanan kasadaki 
paranın aşağı 
yukarı 15 milyar 
dolardan daha 
fazla olması gerekir. 
Bu para nerede? 
Bu para madem ki 
vardır, o vakit halk 
için kullanılması 
gerekir" diye 
konuştu.

Özdilek Geçit Alışveriş 
Merkezi açılıyor

Tekstil ve perakende 
Sektörünün öncü fir
malarından olan Öz 
dilek, büyümesine 
paralel olarak 
yatırımlarına da 
devam ediyor.
Mudanya Yolu 6. km 
Geçit Mahallesinde 
faaliyetine başlaya
cak olan, Özdilek 
Geçit Alışveriş 
Merkezi 1 Aralık 
Cumartesi günü 
saat 11.00'de 
hizmete açılıyor.
Toplam 12 bin 
metrekarelik kapalı 
alana sahip ve

Bursa'daki 7. satış 
noktası olan Geçit 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi, market, 
mağaza ve cafe 
restoran hizmet
lerinin yanı sıra 
çocuk eğlence 
merkezi, oto yıkama, 
geniş otopark ve 
yeşil alanlarıyla 
tüm müşterilerine 
hizmet vermeye 
hazırlanıyor.. 
Geçit Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
ile 330 kişinin 

istihdam edileceği J 
bildirildi.

■■■E
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Gündeme kilitlenmek..
Demokratik Toplum Partisi, 

askerin tezkere kişini almasından 
sonra gündemi kendisi belirlemeye 
çalışıyor.

Görevi olmadığı halde, kaçırılan 8 
askerin PKK’hlardan geri alınması işi 
ne kendini görevli kıldılar.

Amaç açık.
Barışçı gözükmek.
Oysa devreye girenler başkalarıy

dı.
Derken Diyarbakır, Batman ve 

Hakkari de yapılan mitingler..
Bu mitinglerde DTP’li milletvekille 

linin konuşmaları..
DTP Kurultayında öne sürülen 

istekler.
Tümü ülke genelinde tartışma 

yaratır cinsten.
Hükümet yetki aldığı halde sınır 

ötesi harekata yanışmazken, gizli 
“mahrem” anlaşmalardan söz edili 
yor.

Muhalefet bu gizliliğin açıklan
masını istiyor.

Gizli olan nedir?
PKK liderlerinin yakalanarak Türk! 

ye’ye aide edileceği ortalığa yayılıyor.
İl has Haber Ajansı’nın Kuzey Irak 

muhabirinin bir Kuzey Iraklı kürt lide 
riyle yaptığı konuşmanın haber yapıl
masından sonra ortaya atılan bu sav 
muhabirin başını yerken, başbakan 
Erdoğan suçu her zaman olduğu gibi 
basına attı.

Basın “mahrem” olana çomak^

Güne Bakış
kadri GÜLER

kadri quler@hotmail.com

soruyordu ona göre..
Devletin gizli bilgileri halka 

duyurtuyordu.
Halkın haber alma özgürlüğü kısıt

landığında, bunu yapan mesleğinden 
olduğunda, Başbakanın hoşuna gidi 
yor olmalı.

Evet, Türkiye’nin gündeminde kürt 
sorunundan başka bir şey kalmadı.

Yatıyoruz PKK, kakıyoruz DTP’ 
lilerin açıklamaları.

Açıklananlar hoş şeyler mi?
Değil.

Ama, DTP mecliste olmayı içine 
sindiremiyor.

Onlar İmrah’dan aldıkları komutla 
üniter devlet yapısının bozulmasını 
istiyorlar.

Kendilerine azıınlık muamelesi 
yapılmasını, Türkiye içinde eyalet sis
temine dönülmesini istiyorlar.

Bunun yasalarla suç olduğunu 
bile bile, bu suçu işlemektene kaçın
mıyorlar.

Dünkü ulusal gazetelerdeki haber
lere göre, DTP yöneticileri “gerekirse 
parlementodan çekiliyiz." diye tehdit 
de savurmuşlar.

DTP’li Ahmet Türk, önceki günkü 
basın toplantısında Başbakan Erdo 
ğan'ı eleştirirken, “Başbakan bir 
eliyle halka gül koklatırken, diğer elin
deki baltayla da halkın iradesiyle seçi 
len bir partiyi yok etmeye çalışıyor" 
diyor.

Kürtlerin partisinin sözcüsü açık
lamasında demokratik özerkelik 
istemini tekrar ediyor ve şunları söy 
lüyor:

“ Eyalet veya fedaral sistem değil, 
tamamen özgürlükçü bir Türkiye’nin 
yaratılması yolunda bir proje ortaya 
koyduk. İnsanlar, fikirlerini özgürce 
ortaya koyabilmeli, federasyondan da 
söz edebilmeli, eyalet sisteminden 
de."

Buyurun cenaze namazına!
Konuşmanın başında eyalet ve 

federal sistem istemediklerini söy 
ledikten sonra, konuşmanın ardından 
demokrasi kılıfına sarılarak asıl ama 
cini ortaya koyuyor.

Fikir özgürlüğü adı altında bölü 
cülük yapmıyorlar mı?

“İnsanlar fikirlerini özgürce ortaya 
koyabilmeli, federasyondan da söz 

edebilmeli, eyalet sisteminden de!”
Sözü nereye getirecekler belli 

değil mi?
Ortada bir oyun var.
Türkiye’nin bölünmek istenmesi.
Bu oyun Birinci Dünya Savaşı sıra 

sında da orta kondu.
OsmanlIyı yıktılar..
OsmanlInın külleri arasından 

Mustafa Kemal gibi bir büyük önder 
çıkarak, ulus devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kurdu.

Büyük Orta Doğu projesi, Ulus 
Devletlerin artık yıkılması gerektiği 
gerekli kılıyor.

İşte Irak!
İşte Yoğoslavya!
Böl, parçala ve yönet.
Bizim hep ağaçları görmemizi için 

uğraşıyorlar.
Oysa, birbir ağaçlar değildir önem

li olan.
Ormanın bütününü görmemiz ge 

rekir.
Oynanan oyunlar yalnız PKK, 

buna bağlı terör ve DTP’nin açıkla
maları değildir.

Oyunun temelinde ülkenin ulusal 
yapısının değiştirilmesi yatıyor.

Bu Türkiye'nin sorunu değil, böl
genin sorunudur.

Biz, PKK, terör ve DTP gündemine 
kilitlendik.

Bunun arkasındaki gerçeği gör 
memiz gerekmiyor mu?

Görmemezi istemiyorlar.

Ocalan’ın avukatları 
2 hafta aradan 

sonra Imralı’ya gitti
Imralı Adası'nda 
hükümlü bulunan 
bölücübaşı 
Öcalan'ın 2 avukatı, 
müvekkilleriyle 
görüşmek için 
adaya gitti. 
Imralı’ya geçişin 
sağlandığı Gemlik 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı’nda 
çevik kuvvet geniş 
güvenlik önlemi 
aldı, ancak 
protestocular 
bu kez jandarma 
önüne gelmedi. 
Dün sabah 
saatlerinde 
özel araçlarıyla 
Gemlik İlçe 
Jandarma 
Bölük Komutanlığı 
önüne gelen 

avukatlar Hatice 
Korkut, Ali Maden 
ve İbrahim Bilmez 
adına vekaleti 
bulunan avukat 
Mehmet Nuri Deniz, 
Imralı’ya gitmek 
istedi. Jandarma 
yetkilileri, avukatlar
dan Mehmet Nuri 
Deniz'i evraklarının 
eksik olduğu 
gerekçesiyle adaya 
göndermedi. 
Üst araması ve 
güvenlik tedbirlerinin 
ardından 
2 avukatı bir 
minibüsle 
GEMPORT limanına 
hareket etti. 
Avukatlar, daha 
sonra Tuzla 
gemisiyle

Imralı’ya gitti. 
Avukatların 
yanlarında 
bisküvi 
ve su götürmesi 
dikkat çekti. 
Öte yandan, 
şehit haberleri ve 
terör olaylarının 
ardından avukatları 
protesto eden 
vatandaşlar, bu 
hafta jandarma 
önüne gelmediler. 
Bursa'dan giden 
çok sayıda çevik 
kuvvet ekibi de 
güvenlik önlemi 
alıp protestocuları 
bekledi. Ancak 
kimse gelmeyince 
avukatlar da sakin 
bir şekilde adaya 
götürüldüler.

mailto:uler@hotmail.com
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’esmerge'den PKK'ya enge Jniversile mezunları askerliğini erteleyebilecek
Kuzey Irak'ta terör 
örgütü PKK'nın 
denetimindeki 
Mahmur Kampı'nda, 
örgütün sözde 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle yürüyüş 
yapılmasına, 
peşmergeler izin 
vermedi. Öcalan 
lehine slogan atan 
gruptan 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Çoğu Türkiye'den 
göç edenlerin 
kaldığı Mahmur 
Kampı'nda terör 
örgütünün 29'uncu 
sözde kuruluş 
yıldönümünde, bir 
miting düzenlendi. 
Mitingin ardından 
terör örgütü 
flamalarıyla 
yürüyüşe geçenlere, 
peşmergeler izin 
vermedi. Ellerinde, 
bölücü terör 
örgütünün fla
malarıyla sloganlar

TEMÂAHmmil BOŞA HAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” öBa * 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın .

atarak yürüyenlere 
engel olmaya 
çalışan peşmerge 
ler, kampın dış iliş 
kiler sorumlusunun 
da aralarında 
bulunduğu 3 kişiyi 
gözaltına aldı. 
IKDP'ye bağlı 
peşmergeler, PKK 
ve Öcalan lehine 
sloganlar atarak 
yürüyen mültecilere 
müdahale etti.
Yürüyüş nedeniyle 

yaklaşık 10 yıl sonra 
ilk kez peşmergeyle 
bölücü terör örgütü 
PKK'lılar karşı 
karşıya geldi. 
Gözaltına alınan
ların, Mahmur 
Kampı'nın dış 
ilişkiler sorumlusu 
Hüseyin Seyhan ile 
meclis üyeleri, 
Hüseyin Özgün 
ve Hazım Kar' isimli 
teröristler olduğu 
belirtildi.

Askerlik 
Kanunu'nda 
yapılan değişiklikle 
lisans eğitimini 
tamamlayanlar 2 yıl, 
yüksek lisans eğiti
mini tamamlayanlar 
ise 1 yıl askerliğini 
tecil ettirebilecek. 
Askerlik Kanunu'n 
da Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun, Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Yasaya göre, 
dört yıl ve daha 
uzun süreli yüksek 
öğretim kurumların- 
dan veya bunların 
dengi olduğu kabul 
edilen okullardan 
mezun olan yüküm
lülerin askere şevk
leri, istekleri halinde 
mezuniyet tarihin
den itibaren iki yıla 
kadar tehir edilebile
cek. Yüksek Lisans 
yapanların tehir 
hakkı ise bir yıl 
olarak belirlendi. 
Yasada, yurt dışın
daki öğrenim 
kurumlarından 
mezun olanlara, 
talepleri halinde, 

| denklik işlemlerini 
tamamlayabilmeleri 
için ayrıca bir yılı 
geçmemek üzere

sevk erteleme 
hakkı tanındı. 
BAŞARILI ASKERİ 
İLAVE 7 GÜN İZİN- 
Yasaya göre asker
lik hizmetinin gerek
tirdiği görev ve 
yükümlülükleri yer
ine getirme 
konusunda gayret 
ve çalışmaları sonu
cu emsalleri arasın
da üstün başarı 
gösteren erbaş ve 
erlerden, muvazzaf 
askerlik hizmetleri 
boyunca, disiplin 
amiri, disiplin 
mahkemesi veya 
askeri mahkemeler
den herhangi bir 
ceza almamış olan
lara, asgari Tugay 
Komutanlarının 

onayı ile ek 
olarak 7 güne 
kadar ilave izin 
verilecek.
Ayrıca radyoaktif 
ışınla çalışan 
erbaş ve erlere, 
radyoaktif ışınla 
yaptıkları bir yıl 
hizmete 
karşılık otuz gün 
izin verilecek.
Kendini askerliğe 
elverişsiz hale 
getirmeye teşebbüs 
edenler, bu fiilleri 
dolayısıyla yatarak 
gördüğü tedaviler \ 
veya istirahatte ya I 
da hava değişi- < 
minde geçirdikleri O 
süreler ise askerlik. 
hizmetinden 
sayılmayacak.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK... A...

54 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

DUVAR TAKVİMİ - GEMİCİ TAKVİMİ- SAATLİ GEMİCİ TAKVİM - ÜÇGEN MASA 
TAKVİMİ - AJANDA - CEP AJANDALARI - SPİRALLİ AJANDALAR - BLOKNOTLAR - 
MASA SÜMENİ - KARTON FANTAZİ ÇANTA - ÇANTALAR - OTO KOKUSU - 
ANAHTARLIK - KÜLLÜK - KALEMLİK - TABAK ALTLIĞI - SAAT ÇEŞİTLERİ

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Kö rfez Ofset matbaacilik - yayincilik - reklamcilik
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 90 83 Fax: 513 35 95
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Sobadan sızan karbonmonoksit
gazından Bursa’da IS kişi zehirlendi

Kardeş Şehirden Bursa’ya destek
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü, Bursa 
genelinde, 
sobadan sızan 
kanbonmonoksit 
gazından zehirlenen 
13 kişinin çeşitli 
hastenelere başvur
duğunu, 6 kişiye 
ise olay yerinde 
müdahale edildiğini 
açıkladı.
Sağlık Müdürlüğü, 
sobadan sızan 
gazdan zehirlenen 
bir kişinin ise 
halen Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesinde 
yattığını bildirdi. 
II Sağlık 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, dün saat 09?00
itibarıyla Bursa 
ve ilçelerinde 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenen 
13 kişinin çeşitli 
hastanelere 
müracaat ettiğini

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlldlr.)

1
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bildirdi.
Açıklamada, 
hastaneye 
başvuranlardan 
7 kişinin ayakta 
yapılan tedavilerinin 
ardından taburcu 
edildiği, 5 kişinin 
müşahade altına 
alındığı ve halen 
1 kişinin yataklı 
tedavi gördüğü 
belirtildi. Bu arada 
112 Acil Servis 
Ambulansı tarafın 

dan sobadan 
sızan karbon 
monoksit gazından 
zehirlenen
6 kişiye ise 
olay yerinde 
müdahale edildiği 
vurgulandı.
Yetkililer, vatan
daşların özellikle 
lodoslu havalarda 
gece yatmadan 
önce sobalarını 
söndürmelerini

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin faali 
yetlerini yerinde ince 
lemek üzere Bursa 
ya gelen Saraybosna 
Belediyesi Meclis 
üyeleri, BURULAŞ’ta 
işletme kontrol mer 
kezini ve atölyeyi 
gezdi.
Bursa Ulaşım Toplu 
Taşıma İşletmeciliği 
San. ve Tic. A.Ş. 
(BURULAŞ) Genel 
Merkezi’ne gelen 
Saraybosnah konuk
lar, BURULAŞ İşlet 
me Müdürü Bülent 
Atak’tan çalışmaları 
hakkında bilgiler 
aldılar. Meçlis üyele 
riyle birlikte BURU
LAŞ işletme kontrol 
merkezi ile atölyeyi 
gezerek trenlerin 
çalışma sistemini 
gözlemleyen Saray 
bosna Belediyesi Dış 
İlişkiler Komisyon 
Başkanı ve Meclis 
Üyesi Emin Svrakic, 
Saraybosna’da bir 
metro çalışması 
yapacaklarını ve bu 
nedenle Bursaray’a 
ziyarette bulunduk
larını söyledi.
Svrakic, “Saray

bosna (Sarajevo), 
Bursa’nın 35 yıllık 
kardeş şehri. Biz 
Bursa’ya yılda birkaç 
kez geliyoruz ve her 
gelişimizde Bursa’yı 
fiziki anlamda daha 
farklı görüyoruz. Bu 
durum bizleri de 
sevindiriyor” dedi. 
İncelemenin ardın
dan Svrakic’in Saray 
bosna’yı temsil eden 
bir biblo verdiği 
BURULAŞ İşletme 
Müdürü Bülent Atak 
da konuklarına havlu 
hediye etti.
BURULAŞ’ın ardın
dan Büyükşehir 
Belediyesi Başkan' 
Vekili Recai Ekmek 

çi’yi ziyaret eden ve 
metro projelerini 
anlatan konuklar, 
Ekmekçi’ye Saray 
bosna’dan getirdik
leri el işlemesi tablo 
yu armağan ettiler. 
Misafirleriyle yakın
dan ilgilenen Ekmek 
çi, “Her zaman için 
samimiyetinizin far 
kındayız. Bu dostlu 
ğun sürmesi için 
bizler de elimizden 
geleni yapacağız.
Metro çalışmanıza da 
destek vereceğiz. En 
kısa sürede de Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Meclis’i olarak 
Saraybosna’ya gel 
mek istiyoruz” dedi

http://www.suren.com.tr
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Alkol aldığı 
arkadaşını maç 

izlerken bıçakladı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir kişi, 
birlikte alkol 
alarak İnter- 
Fenerbahçe 
Şampiyonlar 
Ligi maçını izlediği 
kişi tarafından 
bıçaklandı.
Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Hamitler 
Mahallesi Çözüm 
Sokak'ta Nurgay 
B. (49) ve arkadaşı 
Mehmet A. (43) 
birlikte alkol 
alarak İnter- 
Fenerbahçe 
Şampiyonlar

Ligi maçını 
izlemeye başladı. 
Bir süre sora 
henüz belirlene
meyen nedenle 
Mehmet A., 
eline aldığı bıçakla 
Nurgay B.'yi 
karın boşluğu, 
bacak ve koltuk 
altından bıçakladı. 
Olayın ardından 
yaralı Nurgay B, 
hastaneye 
kaldırılırken 
zanlı Mehmet A. 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
önceki gece evinde 
ölü olarak bulunan 
kadının önce tecavüz 
edildiği, ardından 
boynunun kırılarak 
öldürüldüğü ortaya 
çıktı. Polis, olay yerin 
de bırakılan 'gözlük' 
ten hareket ederek 
'Keman' çalarak geçi
mini sağlayan cinayet 
zanlısını yakalamayı 
başardı. Zanlı ilk ifa 
desinde; "Aşırı dere
cede alkollüydüm, kız 
arkadaşımla aramız 
bozuktu, evde kimse 
olmayınca alt kattaki 
kadının evine girdim" 
dedi.
Bursa Emniyet Müdü 
rü Tahsin Demir; ekip 
lerin olay yerinde 
düşürülen gözlükten 
yola çıkıp zanlıyı ve 
zanlıyı saklayanları 
yakalamayı başar 
dığını söyledi.
69 yaşındaki Cavide 
Kocayamaç, Altıpar 
mak Mahallesi Çöm
lekçi Sokak Neşe 
Apartmam'ndaki evin
de yarı çıplak olarak 
ölü olarak bulundu.

Bursa Emniyet Müdür 
lüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü ve Olay 
Yeri inceleme Şube 
Müdürlüğü, olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma başlattı. 
Apartman kapısı ve 
Kocayamaç'ın daire 
kapasının kırıldığını 
tespit eden polis, 
öncelikle kapı üzerin 
deki parmak izlerini 
aldı. Kocayamaç'ın 
tecavüz edildikten 
sonra boynunun 
kırılarak öldürüldü 
ğünü belirleyen polis, 
cinayet saatinde 
bölgedeki insanları 
araştırmaya başladı. 
Olay yeri inceleme 
ekipleri ilk kez bu 
olayda ’Polilight isim
li cihaz kullanarak 
yatak üzerinde meni 
araması yaptı. Yatak 
ta meni izlerine rast
layan polis, olay ye 
rinde bulunan gözlük 
üzerindeki izle kapı
daki avuç izinin uyuş
ması sonucu katil zan 
hsının 'Cebren ırza 
geçmek' suçundan 
sabıkası bulunan evli, 
üç çocuk babası

Necdet U. olduğunu 
belirledi. Polis, cina 
yet zanlısı Necdet U. 
ile birlikte katili sak
ladıkları iddia edilen 
A.S. (26), H.O. (27) ve 
A.G. (26)'yi gözaltına 
alındı. Yapılan incele 
mede Necdet U.'nun 
kız arkadaşı H.O ile 
arasının bir süredir 
bozuk olduğu, olay 
günü aşırı derece 
alkollü olduğu ortaya 
çıktı. Polise ifade ve 
ren Necdet U.; "Ke 
man çalarak geçimimi 
sağlıyorum. Kız arka 
daşım H.O. ile bir 
sorun nedeniyle bir 
süredir aramız bozuk. 
Olay gecesi aşırı 
derece alkollüydüm. 
H.O.'nun oturduğu 
Neşe Apartmanı 5 
numaralı daireye git
tim. İçeriyi dinledim, 
ses gelmeyince apart 
manın giriş katında 
oturan ve yalnız kaldı 
ğını bildiğim Cavide 
Kocayamaç'ın evine 
gittim. Kocayamaç, 
kapıyı açtı, beni 
görünce kapıyı 
kapatmak istedi.
Omuz atarak 

zorla içeriye 
girdim. Kaçan 
Koca yamaç'ı 
yakalayıp yüzünü 
yastıkla kapattım. 
Cinsel ilişkiye girdim.
Gözlüğümü olay 
yerinde unuttuğumu 
sonradan farkettim. 
Çıkarken kapıyı 
kapatmaya çalıştım. 
Ardından kız 
arkadaşımın üst 
kattaki evine tekrar 
çıktım. Kapıyı A.G. 
açtı. Bir süre sonra 
içkili gazinolarda 
'Derya' ismiyle oryan- 
tellik yapan travesti 
A.S. ile kız arkadaşım 
H.O. apartmana gir
erken Cavide 
Kocayamaç'ın 
dairesinin açık oldu 
ğunu söylediler. 
Bunun üzerine aşağı 
ya inerek baktığımız
da Cavide Kocaya 
maç'ın öldüğünü gö 
rerek çığlık attılar. 
Ardından dördümüz 
de aşağıya inerek 
Cavide Kocayamaç'ın 
odasına baktık ve 
olayın anlaşılmaması 
için yukarıya 
çıktık." dedi.

A DİKKAT iljh
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ

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

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?!

~ YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
g- AĞUSTOS AYI FATURASINDA

KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
IF ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI

“fe. FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE 
369.39+KDV(435.88YTL) 

pARA QDENMESj GEREKMEKTEDİR.

EYLÜL AYI FATURASI

PEH. Mr. BEO. " "AKIİF EHOÛIOİF I KAMSmF 
; 50091360 50091360

Harta/Tip . KTS .. ...
Çara» ’T’. j 7........... ı ........-S ... .....Js
SmEnMti  I Z2517.0EM 15403.000 
hk£n««U . ,15657.000 14558.000
{-W-) Ht Tüıcatim.__________
Trafo Kayta __________ ~ . , rT,j_____
Tftketim 6860.000... 0.000 6174.00C
Brtmftyat___ 0.124Z3 .0.05983 0.05903 ;

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
--------------------—----------------------------------------- ------------------------------------K

| Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi
I Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa g
| Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 nr’ SATILIK DAİRE |

7 Aı/rı Hairali Miicfakil Fv fRahro rindolYoni Dnvlnf Hactanoci Altı fes

Bursa yoluna

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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.

B1ELSAN, l/ZMAN KADROLABI VE VENİ TEKMUUIIERIİLE

S Bİ LGİ İçi N... 0226 31218 29 - 0226112 23 S6 :

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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

f

i

I 
i

uııı-^p-Hiı
İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 

0226 812 18 29-0226 812 23 66 
www.umelsan.corh.tr 
info@umelsan.com.tr

Macîde ÖZALP
14 10 21 i

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umelsan.corh.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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SATILIK VİLLA,
KAZA ÇELİYORUM DEMEZ! 
FAKATDEPREMGEUYOR! 

UmurbeyCelol Boyar evlerinde 
Süper ova ve Körfez manzaralı 

sahibinden satılık villa.

GSM: 0.532 622 66 84

ACİL SATILIK
ORHANGAZİ CADDESİNDE 

150 M2 3+1 MASRAFSIZ 
YENİ BİNA

DOĞALGAZLI ■ PİMAPENLİ 
ANA CADDE ÜZERİNDE 
KÖŞE DAİRE SATILIKTIR
O 537 556 90 28

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

KURfiflNUK ve ADRKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE Û0BZ KESİM HİZMEIİNİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Karbanlan azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
TeL:'5l31148 Cep Tel :O.Ö2BJÎ 94

OZELAYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
Okulumuz bünyesinde 

çalışacak 
PDR Öğretmeni aranıyor
Müracaat Tel: 513 50 84

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel: 513 33 21)

Filmin Adı Seanslar
HELLOVEEN 12.00 ■ 14.15. ■ 16.30 - 20.15
TESTERE 4 12.00 ■ 14.00 - 16.00 - 18.00 ■ 20.00

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK
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İpekyolu Film Festivali başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi bu yıl 
2'sini düzenleyeceği 
'Uluslararası Bursa 
İpekyolu Film Festi 
vali', 7-13 Aralık 
tarihleri arasında en 
özel filmleri ve bir
birinden farklı etkin
likleri sinemaseverler
le buluşturacak. 
Dünya sinemasının 
seçkin örneklerinin 
bir araya getirildiği ve 
çoğu Türkiye'de ilk 
kez izleyiciyle buluşa
cak olan 50'yi aşkın 
uzun metrajlı filmden 
oluşan programıyla 
festival, zengin prog 
ramıyla bir hafta bo 
yunca BursalIlara 
sinema bayramı 
yaşatacak.
Festivalin "Ödüllü 
Filmler" bölümünde; 
Christian Mungui'nin 
2007 Cannes Film 
Festivali Altın Ayı 
ödüllü filmi "4 Ay, 
Üç Hafta, İki Gün - 4 
Months, 3 Weeks, 2 
Days"; ünlü yönet
men Kirrr'Ki Duk'un 
Cannes Film Festiva 
li'nde yarışmalı bölüm 
de gösterilen filmi 
"Nefes - Breath";
2007 Berlin Film Festi 
vali'nde Altın Ayı ödü 
lünü alan Quanan 
VVang imzalı "Tuya'nın 
Evliliği - Tuya's Marria 
ge" gösterilecek. 
Organizasyonun 
"Ülkeler Renkler 
Sesler" başlığı altında 
ABD, İspanya, İsrail, 
İsveç, Macaristan ve 
Meksika sinemasın

dan örnekler BursalI 
sinemaseverlerle 
buluşacak. ABD, 
Almanya, Avusturya, 
Brezilya, Bosna, Es 
tonya, Fransa, Gürcis 
tan, Hollanda, İran, 
ispanya, İsrail, İsveç, 
Kanada, Litvanya, 
Meksika, Mısır, Rusya 
ve Türkiye'den uzun 
metraj, belgesel ve 
kısa filmlerin göster
ileceği II. Uluslararası 
Bursa İpek Yolu Film 
Festivali, katılımcı 
ülkelerden çok sayıda 
yönetmen, oyuncu 
ve festival yöneticisi
ni de Bursa'da 
ağırlayacak.
ÖDÜLLÜ 
YARIŞMALAR 
YAPILACAK 
Uluslararası ve ulusal 
gösterim programının 
yanı sıra özel göste 
rimler, söyleşiler, 
sergiler, sinema kurs 
lan ve atölyeler gibi 
etkinliklerin de ger 
çekleştirileceği festi
valde bu yıl, Çin'den 
ABD'yte, Rusya'dan 
Almanya'ya kadar 
dünyanın çeşitli 
ülkelerinde ilk uzun 
metrajlı filmlerim 
çeken yönetmenlerin 
filmleri yarışacak.
11 "ilk film"in katıldığı 
"Uluslararası Altın 
Karagöz Film Yarışma 
sı"nda Türkiye'yi 
Aren Perdeci'nin 2007 
tarihli filmi "Yanlış 
Zaman Yolcuları" 
temsil edecek. 
Uluslararası saygın 
isimlerden oluşan

yedi kişilik büyük 
jürinin seçeceği "en 
iyi ilk film", 40 bin 
USD ile "Altın Kara 
göz" ödülünün sahibi 
olacak. Festivalde 
ayrıca; "En İyi Kadın 
Oyuncu", "En İyi Er 
kek Oyuncu" ve "En 
İyi Yönetmen" dalla 
rında da Altın Kara 
göz ödülü verilecek. 
AHMET VEFİK PASA 
ÖDÜLÜ FATMA 
GİRİK'İN 
Festivalde verilecek 
olan "Ahmet Vefik 
Paşa Onur Ödülü" bu 
yıl Türk sinemasına 
yarım asrı aşkın 
hizmet eden ve daha 
sinemadaki ilk yıl
larında "yıldız" konu
muna yükselerek, bu 
başarısını günümüze 
kadar taşıyan Fatma 
Girik’fe verilecek. Girik 
ödülünü geçen yılın 
Karagöz Ödülü sahibi 
yönetmen Çağan 
Irmak'tan alacak. 
"İpek Yolu"nda bu 
yılın son döneminde 
çekilen Türk filmleri
ni, oyuncu ve yönet
menlerinin de 

katılımıyla düzenle 
necek özel gösterim
ler aracılığıyla BursalI 
sinemaseverlerle 
buluşturan bölümde 
Türk sinemasının en 
yeni örneklerine yer 
verilecek.
II. Uluslararası Bursa 
ipek Yolu Film Festi 
vali'nde bu yıl ilk kez 
"Ulusal Altın Karagöz 
Kısa Film" ve "Ulusal 
Altın Karagöz Belge 
sel Film" yarışmaları 
gerçekleştirilecek. 
Kısa Film Yarışma 
sı'na başvuran 412 
film; festivalde Binnur 
Feyizli, Bülent Vardar, > 
Işıl Özgentürk, Murat 
Özer ve Ruhi San'dan 
oluşan jüri tarafından 
değerlendirilecek.
Ulusal Belgesel Film 
Yarışması'nda yarışa
cak belgesel filmler 
ise Derviş Zaim, Fırat 
Yücel, Müjgan Taner, 
Oğuz Makal, Uğur 
İçbak'tan oluşan jüri 
tarafından değer
lendirilecek.
Ulusal Altın Karagöz 
Kısa Film Yarışması'n 
da seçilen en iyi film 

8 bin YTL para ödülü 
ve Altın Karagöz'ün 
sahibi olacak. Ulusal 
Altın Karagöz Belge 
sel Film Yarışması'n 
da ise en iyi filme 5 
bin YTL para ödülü 
ve Altın Karagöz 
verilecek.
'YEDİNCİ SANAT 
ENGEL TANIMAZ’ 
II. Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film Festi 
vali, bu yıl bir ilke 
daha imza atarak, 
"Yedinci Sanat Engel 
Tanımaz" projesini de 
hayata geçiriyor. 
Proje kapsamında, 
özel tekniklerle hazır
lanan Çağan Irmak 
imzalı "Babam ve Oğ 
lum", görme ve işitme 
engelli seyircilerle 
buluşacak.
Engelli sinemasever
ler, festivale yalnızca 
izleyici olarak da 
katılmayacak. Film 
gösterimlerinin yanı 
sıra engellilerin sine
mayla olan bağlarını 
güçlendirmek için 
"Çağdaş Sinema ve ' 
Oyunculuk Atölyesi" 
ekibinin katkılarıyla 
sinema atölye çalış
ması düzenlenecek. 
Atölye çalışması kap
samında engellilere 
■kısa film çekme 
imkanı tanınacak ve 
bu filmler, festival 
sonunda izleyicilerin 
beğenisine sunula
cak. Proje, sinemanın 
tüm toplum için 
engelsiz bir sanat dalı 
ve eğlence aracı 
olmasına katkıda 

bulunmak için hayata 
geçiriliyor.
SİNEMA TARİHİNE 
YOLCULUK
II. Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film Festiva 
li etkinlikleri arasında, 
uluslararası açıhmlı 
"Yol" konseptli bir 
Video-Art sergisi de 
yer alacak. Yerli ve 
yabancı on sanatçının 
"Yol" teması üzerine 
oluşturdukları, sürele 
ri 2 ila 5 dakika arasın 
da değişen video 
gösterimleri, Tayyare 
Kültür Merkezi'nin 
girişindeki sergi 
salonlarında yapıla
cak. Video-Art sergisi, 
Plazma TV'lerde, gün 
boyu sürekli ekranda 
dönerek, festival izle 
yenlerine sunulacak. 
Festival kapsamında, 
ünlü fotoğraf usta
larının görüntülediği 
sinema sanatçılarının 
portrelerinden 
oluşan geniş 
kapsamlı sergi de 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde sergile 
necek. Ara Güler, 
Baha Gelenbevi, Rıza 
Baloğlu, Muammer I 
Yanmaz, Seçkin 
Yalçın, İbrahim 
Demire), 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.

u

Üniversite gençliği AB'vi destekliyor SATILIK

Türkiye genelinde 7 
bin 568 üniversite 
öğrencisiyle yapılan 
araştırmada, üniver
site gençliğinin Av 
rupa Birliğine bakışı 
belirlendi.
Atatürk Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilim 
ler Fakültesi İktisat 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Muammer Yayla 
lı'nın başkanlığında 9 
öğretim üyesi tarafın
dan gerçekleştirilen 
"Üniversite Gençli 
ğinin Sosyo-Ekono 
mik Profili Araştırma 
sı"yla, üniversite 
gençliğinin Avrupa 
Birliğine dönük bek
lentileri saptandı. 
Araştırmada, üniver
siteli öğrencilerin, 
eğitim gördükleri 
şehir, fakülte, 

ailelerinin ikamet 
ettiği yerler, siyasi 
düşünceleri gibi özel
liklerine göre AB'ye 
bakışları ve beklenti
leri değerlendirildi. 
Devlet üniver
sitelerinde eğitim 
gören öğrenciler 
arasında AB'ye 
katılımı estekleyen- 
lerin oranı yüzde 68.6 
olurken, vakıf üniver
sitelerindeki öğrenci
lerin katılımı destek 
oranı ise yüzde 72.8 
olduğu belirlendi. 
Üniversite öğrenci
lerin yüzde 33.4'ü 
Türkiye'nin 10 yıl 
içinde AB'ye üye ola
cağını, yüzde 29'u 20 
yıl içinde, yüzde 
12.1'i de 20 yıldan 
fazla bir süre içinde 
üye olabileceği 

düşüncesini taşıyor. 
Öğrencilerin yüzde 
25.4'ü ise Türkiye'nin 
AB üyeliğine kabul 
edilmeyeceğine 
inanıyor.
Öğrencilerin yüzde 
55.5'i AB'ye katılım 
sonrası serbest 
dolaşımın sağlana 
cağını, yüzde 23.7'si 
ise serbest dolaşımın 
sağlanamayacağı 
düşüncesini taşırken, 
bu konuda kararsız 
olanların oranı ise 
yüzde 20.8 oldu.
Araştırmada, 
Türkiye'de AB üyeliği 
sonrası işsizliğin aza
lacağına inanların 
oranı 40.2 olurken, 
işsizliğin azalacağına 
katılmayanların oranı 
yüzde 10, olarak 
tespit edildi.

Öğrencilerin yüzde 
63.1 'i Türkiye'nin 
AB'ye katılımıyla 
birlikte eğitim ve 
sosyal güvenlikte, 
iyileşme olacağını 
düşünürken, yüzde 
14.1 öğrenci de 
bu fikre karşı 
çıktı. Öğrencilerin 
22.7'si ise bu 
konuda kararsız 
kaldı.
AB'ye katılımın 
ulus devlet bilincini 
zayıflatacağı 
görüşü ne tamamen 
katılan öğrencilerin 
oranı yüzde 17.6 
olurken, bu fikre 
katılanların oranı 
yüzde 26 oldu.
Söz konusu fikir 
karşısında kararsız 
olanların oranı 
yüzde 25.4 oldu

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

KAYIP Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesinden aldığım diplomamı 

kaybettim Hükümsüzdür 
Halit BAYRAK

KnŞ£D€ BİKLCMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

ÇPSAATTE 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



29 Kasını 2007 Perşembe Gemlik KBrfez Sayfa 11

Salata kansere 
karşı koruyor

Zengin-fakir hemen 
her ailenin sofrasın
dan eksik etmediği 
değişik salata menü
lerinde kullanılan 
yeşil yapraklı sebze 
ve bitkilerin ve bazı 
meyvelerin içerdik
leri vitamin, mineral 
ve öğelerle kanser
den koruyucu etki 
yaptığı bildirildi. 
Erzurum İl Sağlık 
Müdür Yardımcısı ve 
İl Kanser Koordina 
törü Dr. Siyami Ko 
tan, kanser ve bes 
lenme ilişkisi konu 
sunda bilgiler verdi. 
Dr. Kotan, kanserin 
kontrolsüz çoğalan 
hücrelerin normal 
işlevi olan hücreleri 
öldürmeleri sonucu 
ortaya çıkan ve 
200'den fazla türü 
nün tanımlandığı bir 
hastalık olduğu nu 
söyledi. Vücuttaki 
tüm organ ve doku
larda kanserin gelişe 
bileceğini bildiren 
Kotan, hastalığın 
öldürücü olma 
oranının yüksek 
olduğunu, erişkin 
nüfusta her yıl 100 
bin kişide 150 ila 300

I kişide cıörül dününü 
ifade etti. Kotan, 
kanserin kalıtımsal 
faktörler yanında 
sigara, çevre kirliliği 
ve beslenme gibi 
faktörlerin etkisinde 
olduğunu da kaydet
ti. Epidemiyolojik 
ve deneysel çalış

malarda beslenme 
ve kanser ilişkisinin 
ortaya konulduğunu 
vurgulayan Kotan, 
besinlerin kanser 
yapıcı ve kanser 
önleyici özellikler 
taşıdığını, ayrıca 
besinlere uygulanan 
pişirme, saklama 
işlemlerinin de 
zararlı maddelerin 
oluşumuna yol aça
bileceğini hatırlattı. 
"VİTAMİNLER VE 
SALATA" 
Kansere karşı 
koruyucu etkisi olan 
vitaminler arasında 
sayılan A vitamininin 
yeşil ve sarı renkli 
sebze ve meyvelerde 
bulunduğunu kayde
den Kotan, bu vita
mini içeren sebzele 
rin güçlü antitoksi- 
dan özelliği bulun
duğuna işaret etti. 
Vücuda alınan kanse 
rojenleri etkisiz hale 
getirdiği kaydedilen 
C vitaminin de limon 
ve turunçgiller ile 
maydanoz, tere, 
roka ve yeşil yaprak
lı sebzeler ile kar 
nabahar, yeşil sivri 
biber ve domateste 
bulunduğunu 
belirten Dr. Kotan, 
E vitamini bulunan 
yeşil yapraklı 
sebzelerin de bazı 
toksik maddelerin 
etkilerini azaltarak 
kanserden koruyucu 
etki gösterdiğini 
söyledi.

Zayıflamanın ve formda kalmanın sırları
Antalya'da yaptığı 
138 ameliyatla 
obezite hastalarını 
5 bin 162 kilogram 
zayıflatan Prof. 
Dr. Güner Öğünç, 
20 yıldır aynı 
kiloda kalmanın 
sırlarını anlattı. 
Akdeniz Üniversitesi 
Genel Cerrahi 
Bölümü'nde görevli 
Prof.Dr. Güner 
Öğünç, kendisine 
başvuran 138 obezite 
hastasını yaptığı 
mide kelepçesi, tüp 
mide, mide by-pass, 
Vertical bantlı gastro 
plastik ve jejino 
ileostomi yöntem
leriyle 5 bin 162 
kilogram zayıflattı. 
Ameliyatlardaki 
başarı oranının 
yüzde 87 olduğunu 
söyleyen ve 
dünyanın en önemli 
sağlık dergilerinden 
Peritoneal Dialysis 
International der
gisinde eleştirmenlik 
yapan Öğünç, 
20 yıldır hiç kilo 
almadan hayatını 
sürdürüyor.
Evlendiği 1987 yılın
dan bu yana 68 kilo 
olduğunu söyleyen 
ve formda kalmasının 
sırlarını anlatan 
Prof.Dr. Öğünç, 
"Herkes benî zayıfla
tan hoca olarak 
tanıyor. Şu ana kadar 
138 hastamı manken 
gibi yaptım" dedi.

Kişinin beslenme 
şekli, obezite derece
si ve yaşam tarzına 
göre 5 farklı ameliyat 
yaptıklarını anlatan 
Öğünç, şöyle konuş
tu: "İnsanın zayıfla
ması için önce 
psikolojik olarak 
kendisini hazırlaması 
gerekiyor. Benim 
onlara önerdiğim 
diyetle ayda 10 kilo 
verebilirler. Aslında 
bu bir diyet değil 
yaşam tarzı. Çünkü 
ben 20 yıldır bu şe 
kilde hiç kilo alma 
dan yaşıyorum. Her 
sabah 05:00'de kalkıp 
yarım saat egzersiz 
yapıyorum. Yaz-kış 
dinlenmeden bir 
saat yüzüyorum.
Her sabah kahvaltıda 
yarım litre yağsız süt 
içiyorum ve birkaç 

zeytinle yağsız 
peynir yiyorum. 
Öğle yemeğinde 
ise haşlanmış sebze 
ve yağsız yoğurt 
yiyorum. Akşamlan 
ise buharda pişmiş 
sebze ve bir bardak 
taze sıkılmış meyve 
suyu. Bunun dışında 
haftada bir kere 
buharda pişmiş 
balık yiyorum. 
İnsanların zayıfla
ması için gazlı 
içeçeklerden kesin
likle uzak durması 
gerekiyor. Yaptığım 
tek yaramazlık kalbe 
iyi geldiği ve mutlu
luk verdiği için her 
gün bir adet çikolata 
yiyorum. Bu şekilde 
beslenen kilolu 
insanlar bir ayda 
10 kilo verebilir." 
ÖĞÜNÇ TEKNİĞİ

TIP LİTERATÜRÜNE 
GİRDİ
Kendisine ait 
Öğünç tekniği 
hakkında da bilgi 
veren Prof.Dr. Güner 
Öğünç, sözlerini 
şöyle tamamladı: 
"Böbrek yetmezliği 
çeken hastalar 
için katedrolin 
takılmasında yap
tığım yöntem kendi 
adımla üniversitel
erde ders olarak 
okutulmaya başlandı. 
Bu yöntemle has
tanın karnına bir 
ucu dışarıda tüp 
takılır. Buradan belli 
aralıklarla özel sıvı 
karın içine verilir. 
Bir süre karın içinde 
kaldıktan sonra 
sıvı dışarıya çıkarılır. 
Bu şekilde karın 
böbreğin yaptığı 
işlevi yerine getirir. 
Daha önceki yöntem
lerde takılan 
katedrol sıkça tıkan
makta ve karın içinde 
yer değiştirmekte ve 
sızıntı olmaktaydı. 
Hasta bu tür ameli 
yatlarda çok ağrı çeki 
yordu. Bu yöntem bü 
tün bu olumsuzluk
ları ortadan kaldırdı. 
Uygulanması biraz 
zor olan yöntemim 
Türkiye'de kullanıl
maya başlandı.
Yakında yurt dışında 
da bu yöntemin 
kullanılacağını 
düşünüyorum."

i
1 
r

I
s/ı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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

VAPUR - FERİBOT

1
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

3'

i

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

C-V -ası. - .'S7&EK

NÖBETÇİ ECZANE
29 Kasım 2007 Perşembe 
YASEMİN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 40
Tel: 513 0116 GEMLİK

Gemlik Karfez
• ■■LİK'İN İLK BÜKLÜM SİYASİ SAZSTSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2917 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



İGemlik KHrffezj

KEBAP ve YEMEK SALONU

Adana Kebap+Ayran + Salata 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 
10 Adet Lahmacun+ 1 Litre Cola 
Kıymalı Pide + Ayran + Salata 
Adana Dürüm 
Döneri Dürüm + Ayran

6.00YTL
10.00 m.
12.50 YIL
3.50 YIL
3.00YTL

3.50 YIL
Çorba+Yemek+Pilav+Ayran+Salata 5.00 YIL

S ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:
İŞKEMBE ■ PAÇA ■ MERCİMEK • EZOGELİN

İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK
Yel: 0.224 512 2Û 02

MERV6 |
KEBAP ve YEMEK SALONU

tfo.ndik.’te Manlzh takat tek
OLAY OLAY OLAY!

Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL. 1
Çorba ; ; „ 1.50 YTL i
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı) 5.00 YTL I
İskender + Tatlı 6.00 YTL, 1
Urfa Kebabı + Salata + Künefe 7.00 YTL.
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran 5.00 YTL 1
Pideli Köfte + Sütlaç 6.00 YTL 1

'•11 ✓SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE 
EV YEMEKLERİ- TATLI ÇEŞİTLERİf 

✓KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

1H^IW-GEİ 

ILİİIİHÎ
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD. |

| katdan tüm ^junllk IiaIİum lyikkiifdtfa^

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ÖDEME NOKTASI

Artık sıra beklemek tarih oldu.
Turkcell, Vodafone, Avea 

Elektrik, Su. Telekom
K.K. Borçlan, Baâkur, SSK 

Trafik cezası v.s.
FATURALARINIZI 5MILE SHOPTAN 

SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL- Türk Telekom BAŞVURU N0M
- D-SMARTSATIŞNOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI

TURKCELL-VODAFONE-AVEA-KONTÛR SATIŞI 
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI 
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO1OJİK ÜRÜNIER

nnATİlZ kDEnİ BanI<a BanIca JoIaşmacIan uyquN l<Redi seçeneIcIerİ
| 1%/Bİ 11% IVI1LL/I_______ İliTİyAÇ kREdisi ' TAŞIT kREdisi VE Konut kllEdİsİ _

ORHANGAZİ CADDESİ NO;2 - GEMLİK TEL: 0.224 51212 00



güllü yapi
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- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 

✓ HIADAVAT
NALBUR
SIHHİ TESİSAT 

S RKSGSUAR
BİÜMUM İNŞART 
MALZ€M€L€Rİ

30 Kasım 2007 Cuma www.gemlikkorfezgazetcsi.com infotö gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
"Kiralayın, araca yatırım yapmayın.” 
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, üreticinin kendi kurmuş olduğu 
birlik yönetiminin kendi üyelerine bu zulmü uyguladığını ileri sürdü

“Marmarabirlik ileticiye ztefaf'
Marmarabirlik yönetimine gelenlerin 

üreticiyi mağdur etmeyeceklerini beyan 
ederek iş başına geldiklerini belirten 
Gemlik Ziraat Odası Başkanı AH Çelik, 
"Marmarabirlik üç senedir hiçbir konuda 
doğru dürüst karar vermediği için zeytin 
alım devresinde bile sık sık karar değiştir
erek üreticiyi zor durumda bırakıyor”" 
dedi. Marmarabirlik politikalarını eleştiren 
Çelik, birlik yönetiminin üreticiyi mağdur 
etme mazeretini ve hakkının da olmaya
cağını belirterek, "Olsa da üretici nezdinde 
kabul görmez. Bu makamlar kimseye 
miras kalmamıştır.” dedi. Haberi syf 3’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Gemlik'e 
20 milyon YTL'lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Şahin; “Gemlik ! 
yeni su kaynağına! 

kavuşuyor

AKP Gemlik İlçe Teşkilatı tarafından düzen 
lenen toplantıya katılan Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Hikmet Şahin, 25 km'lik 
Haydariye Nacaklı Projesi ile yeni bir su 
kaynağını ilçe mize bağlayacaklarını belirt
ti. Şahin, farklı mahalle ve köylerde yapılan 
toplam 80 kilometrelik içme suyu şebeke 
çalışması ile Gemlik'in sağlıklı içme suyuna 
kavuşacağını söyledi. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
X. Kadri GÜLER r-V^l kadri_guler@hotmail.com

Bir kitap üzerine...
Geçtiğimiz günlerde büroma bir koli 

kitap geldi.
Nereden veya kimden geldi diye merak 

ederken koliyi açtım.
İçinden Prof. Dr. Çetin Yetkin'in derle 

diği "Türkiye’de Yunan Vahşeti" adlı bir bel 
gesel kitaplar çıktı.

Gemlik ye bölgemizde yaşanan Yunan 
zulmünün İngiliz, Fransız, İtalyan işgal güç
leri ve Kızılhaç tara fından kurulan bir kuru
lan soruşturma komisyonu ile Bab-ı Ali 
raporlarına dayanan resmi belgeleri içeren 
bir kitap bu.
' Devamı sayfa 5'de

Türk 
Telekom: 
“İşimizin 

başındayız”
Türk Telekom'da 45. 
gününde sona eren 
grevin ardından 
Türk Telekom yet
kililerinden "birlik" 
mesajı geldi. Türk 
Telekom Yönetim 
ve icra Kurulu Baş
kanı Paul Doany, 
"Tek bir ekip olarak 
işimizin başındayız" 
dedi. Sayfa 7'de

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

AVM’ler geliyor....
Dev Marketler Beşevlerde, Garajda, 

Emekte, Geçitte, Yalova Yolunda, İzmir 
Yolunda, Mudanya Yolunda tüketim çılgın
lığını körüklemek için bir bir boy gösteri 
yor.

Önceki gün de Yalova yolu üzerinde 
açılan bir elektronik market "gariban" 
takımını sabahın köründe mağaza önünde 
esas duruşa geçirdi.

Emperyalizmin tümüyle kazanca 
endeksli saldırıları tüm hızıyla sürüyor.

Nedendir bilinmez bir türlü doymuyor
lar.

Türkiye şimdi iyi pazar..
İstanbul ve İzmir'den sonra hedefte 

Bursa var.
Evet..
Büyük şehir yöneticileri belki de iyi 

niyetli olarak onların gelmesini teşvik 
ediyor.

Ancak.asıl tehlikeyi görmüyor ya da 
görmezden geliyor.

Onlar kente büyük yatırımlar yapacak
lar, tüketici bir çok ürünü aynı yerden 
daha ucuza temin edecek diye yollar 
açılıyor,engeller ortadan kaldırılıyor.

Ne var ki; Toplumun ana dinamiği olan 
esnaf ve zanaatkara mutsuz bir son hazır
lanıyor.

Yok olma tehlikesini gündeme getiri 
yor. Ve işiı\acısı da dev marketler kent 
merkezlerinde konuşlanıyor.

Kentsel dönüşüm planlarını alt üst 
ediyorlar.

Trafiği arapsaçına dönüştürüyorlar.
Şahin Patentli batçıklarda sorunu 

çözemiyor.. Hatta daha da kilitliyor.
Elimizi alnımıza koyalım ve düşünelim.
Ama ciddi ciddi..
Tüm çıkar kaygılarından arınarak..
Türkiye'de ekonomik daralma var.
Yurttaş borç labirentinin içinde dönüp 

duruyor.
Sanayici bir türlü ana girdilerde 

yaşadıkları yükten kendini kurtaramıyor.
Doktor, mühendis, avukat bilumum 

serbest meslek erbabı mevcut olanak 
larını korumaya çabalıyor.

Kim gidecek o allı güllü, şaşaalı alış 
veriş merkezlerine..

İstanbul Akmerkez'de yaşananları duy
muştuk..

İş yeri sahipleri aralarında turnuvalar 
düzenliyorlardı..

AVM denilen şey son derece tehlikeli 
bir silah..

Öyleki iki tarafı da vuruyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis 

Üyesi Semih Pala olana bitene ve gele
ceğe ciddi bir projeksiyon yapıyor.

"Belediye'nin duyarsızlığı ve umur
samazlığı ile meslek kuruluşlarının ayma
zlığı ve sessizliği sonucunda pıtırak gibi 
yapılan iş merkezleri Bursa ekonomisini 
perişan ediyor.

Ekonomik kargaşa ortamına sürükle
nen Bursa,dev marketlerin ve AVM(Alış 
veriş merkezilerin mezarlığına dönüşe
cek.

Her köşe başında plansızca ortaya 
çıkan dev marketler ve alışveriş merkez
leri kendi sonlarını hazırlıyorlar.Bu gidişle 
açıldıkları gibi kapanacaklar."

Türkiye'nin her yanı hallaç pamuğu
I gibi atılıyor.
I Dev şirketlerin yol açtığı terör önüne
I çıkanı vuruyor.
I Kent, köy, kasaba, zengin, fakir ,orta 

gelirli tanımıyor.
Onun amacı ulusları teslim almak..
Uyanık olmak biz Türklere kalıyor..
Aymaz işbirlikçilere rağmen oynanan 

oyunu bozabilir miyiz? 

M ağaçları evleri teroitedlvoi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeni Mahalle Tepelik 
Sokak’ta bir evin 
bahçesinde bulunan 
iki adet yaşlı kavak 
ağacı rüzgarlı 
havalarda yıkılabilir 
tehlikesiyle çevresin
deki evlerde yaşayan
lara korku salıyor. 
Bahçesinde kavak 
ağacı bulunan evin 
sahiplerinin de korku
lu günler geçirdikleri 
kavalcağaçlarını 
kesecek maddi güç
lerinin bulunmaması 
nedeniyle Belediyeye 
kesilsin diyerek 
dilekçe verdikleri 
öğrenildi.
Khvak ağaçlarının

bulunduğu bahçeli 
evin Şehit Er İsmet 
Erdoğan'ın babası 
Fevzi Armağan'a 
ait olması olayın 
boyutunu bir kez 
daha ortaya 
koyuyor.
Kavak ağaçlarını 
kesmek için istenilen 
parayı bulamadıkları 
için belediyeden 
yardım istedikleri 
belirlenen ailenin, 
maddi durumlarının 
da iyi olmaması ve 
ağaçların rüzgarlı 
havalarda çevreye 
tehlike yaratması 
nedeniyle yaklaşık 
iki yıl önce bazı 

( kişilerin gelip baktık
ları ve ağaçların *

SATILIK ■ KİMLİK ffl DAİR ELER ve İŞYERLER 

baytaş www.baytasinsaat.com
----- YENİ PROJEMİZ-------- j 

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

BftYTAŞ 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^5t^17 94

kesilmesi gerektiğini 
bildirmelerine 
rağmen hiçbir gir
işimde bulunulmadığı 
öne sürülüyor.
Kavak ağaçlarının 
tehlike yaşattığı kom 
şulardan Ali Çepe'nin 
de Belediyeye bu 
konuda bir dilekçe 
verdiği öğrenilirken, 
çevrede oturan aileler

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tan 
yardım istediler. 
Ağaçları kesecek 
maddi güçlerinin ’ 
bulunmadığını 
söyleyen aile ise 
kökleri çürümekte 
olan kavak ağaçla 
rının vakit geçirilme
den kesilmesini 
istediler. * 1

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, Asansörlü, 

S Hazır Mutfak,
Dış kapı çelik kapı, 

^lç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 
Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, üreticinin kendi kurmuş olduğu 
birlik yönetiminin kendi üyelerine bu zulmü uyguladığını ileri sürdü

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM
___________________ LZ____

“Marmarabirlik iireliciye zulmediyor'
Marmarabirlik yönetimine gelenlerin üreticiyi mağdur etmeyeceklerini beyan 

ederek iş başına geldiklerini belirten Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, 
"Marmarabirlik üç senedir hiçbir konuda doğru dürüst karar vermediği için zeytin 
alım devresinde bile sık sık karar değiştirerek üreticiyi zor durumda bırakıyor”" dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dünyanın en geri 
kalmış kabile 
yönetimlerinde 
bile bir işletmenin 
Marmarabirlik gibi 
yönetilmediğini öne 
süren Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çeiik, "Marmarabirlik 
üç senedir hiçbir 
konuda doğru dürüst 
karar vermediği için 
zeytin alım devresin 
de bile sık sık karar 
değiştirerek üreticiyi 
zor durumda 
bırakmak bir yana 
zulm ediyor" dedi. 
Hiçbir ülkede bir 
devletin halkına 
zulüm yapmadığını 
söyleyen Ali Çelik*, 
üreticinin kendi kur
muş olduğu birlik 
yönetiminin kendi 
üyelerine bu zulmü 
uyguladığını ileri 
sürerek Marmara 
birlik politikalarını 
eleştirdi.
Her işletmenin bir 
planının, programının 
olması gerektiğini 
ve bunların senelik, 
iki senelik, beş 
senelik ve on senelik 
olduğunu belirten 
Çelik, senelik plan
ların hasat mevsi
minin sonunda 
başladığını, gelecek 
senenin hasat 
mevsimine bir ay 
kala bittiğini ve 
üreticiye doğru 
bilgiler verilerek 
uzun vadeli planlar 
üretilerek ürün 
çeşit yelpazesi, 
genişletme hedef 
pazarlar ürünün 
daha iyi ambalajlan
ması ile kaliteye 
önem verilmesinin 
ihtiyaç duyulan 
yatırımları ön plana 
çıkardığını hatır
latarak "Gelin görün 
ki Marmarabirlik'te 
bu türlü çalışmalar 
olmadığı gibi gele
cekte de böyle bir 
çalışma isteği 
görülmemektedir" 
dedi.
Marmarabirlik yöne
timine gelenlerin 
üreticiyi mağdur 
etmeyeceklerini 
beyan ederek iş 
başına geldiklerinin 
altını çizen

Ali Çelik, Marmara 
birlik'i yönetenlerin 
bu konuda hiçbir 
mazeretlerinin ola
mayacağını söyledi. 
Mevcut yönetimin 
bir kendisine bağlı 
kooperatiflere tele
fonla baskı yaparak 
iki sene önce kööpe 
ratite üye ortakların 
kooperatiflere üç 
sene üst üste rekolte 
beyanlarının yüzde 
ellisini vermedikleri 
gerekçesiyle Gem 
lik'te beş bin üyeyi 
üyelikten çıkardık
larını, üyelerin eğer 
taahhütlerini yerine 
getirmeleri durumun
da ne olacağının da 
sorulması gerektiğini 
söyleyen Ali Çelik, 
yaptığı açıklamada 
"Kota devletler arası 
dır. Her devlet kendi 
üreticisini korumak 
için bu yönteme baş 
vurur. Marmarabirlik 
yönetimi kota 
koymakla üreticinin 
malının maliyetin 
altında elden çıkarıl
masına göz yumma- 
malıdır. Üretici birlik
leri bu maksat için 
kurulmamışlardır. 
Mudanya ve Gem 
lik'in tamamı Orhan 
gazi'nin yarısı kurak
lık nedeniyle mah
sulünden yüzde 
atmış, yüzde yetmiş 
zarar görmüştür. 
Normal mahsul 
olsaydı Marmarabirlik 
yönetimi acaba ne 
çarelere başvuracaktı 
merak konusudur. 
Biz Ziraat Odaları 
olarak senelerdir bu 
konuları bildiğimiz 
için Marmarabirlik 
yönetimiyle hasattan 
önce toplantılar tertip 

ettik. Bu konularda 
fikirlerimizi söyleme 
mize rağmen hiçbir 
fikrimize karşı 
olmadıklarını beyan 
etmelerine rağmen 
kendi yanlışlarıyla 
yürümeyi tercih 
ettiklerini üzüntüyle 
izliyoruz" âeaı.
BU REKOLTENİN 
ALTINDAN KALKA
MAYACAKLAR
Ziraat Odaları 
olarak baş fiyatın 4,5 
YTL taban fiyatının 
ise 1,6 YTL olmasını, 
aradaki kalibrelerde 
büyük fiyat fark
larının olmamasını 
istediklerini de 
hatırlatan Çelik, 
"Görüyoruz ki söyle
nenler kabul görme 
miş. Kendi hatalarını 
kabul etmediklerin 
den tüccarın piyasa 
ya girmediği şikayet
leri nedeniyle bu 
rekoltenin altından 
kalkamayacakları 
beyanlarını basına 
aksettirmişlerdir. 
Üretici Marmarabirlik 
yönetimine bu ne per
hiz bu ne lahana 
turşusu demez mi? 
Yönetimin bu yanlış 
hareketi tüccarı Ege 
bölgesine yöneltmiş 
2-2,5 YTL'ye zeytin 
aldırmıştır. Oda 
olarak Gemlik Ticaret 
Borsasından, İlçe 
Tarım Müdürlüğü’n 
den Tüccarın Ege 
bölgesinden aldığı 
zeytinlerin fatu
ralarını Gemlik zeytini 
diye tescillerine, 
satarken de Gemlik 
zeytini diye sat
malarına mani olun
masını, bu konuda 
haksız rekabet doğa
cağını dolayısıyla 

üreticimizin zarar 
göreceğini bu türlü 
vakalarda hukuk 
nezdinde dava aça
cağımızı kendilerine 
şifai olarak bildirmiş 
bulunmaktayız.
Kuraklık nedeniyle 
üretim azlığı, kaliteli 
ürün elde edilememe
si, Marmarabirlik'in 
mahsul bedellerini 
ödeme planlarını 
değiştirmesi üreticiyi 
kredi veren müess
eseler önünde bor
cunu ödeyemez 
durumda bırakmıştır. 
Bu konuda Ziraat 
Odaları olarak üretici 
borçlarının bir yıl 
ertelenmesini .
Ankara'ya giderek 
bölge milletvekiller
ine intikal ettirdiğimiz 
halde bugüne 
kadar somut cevap 
almış değiliz" 
şeklinde konuştu. 
Sonuç olarak 
Marmarabirlik 
yönetiminin üreticiyi 
mağdur etme mazere
tinin olamayacağı 
gibi hakkının da 
olmadığını belirten 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
"Olsa da üretici 
nezdinde kabul 
görmez. Bu türlü 
makamlar kimseye 
miras kalmamıştır. 
Bundan sonraki 
seçimlerde Gemlik'in 
üreticisi, Gemlik'in 
zeytinle ilgili 
müesseseleri, 
tüccarı, esnafı bu 
İŞİ iyi yapacak insan
ları iş başına getir 
mek için çalışmak 
mecburiyetindedirler. 
Çünkü üreticinin 
alın teri esnafın 
bu işten para 
kazanması, odaların 
uğraşısı karşılıksız 
kalmamalıdır. 
Biz odalar olarak 
bu türlü çalışmanın 
başlamasının 
mecburiyetine 
inanıyoruz. Bu 
yönde de üreticimizi 
yönlendirmeye 
çalışacağımızın 
bilinmesini istiyoruz" 
dedi.

Kanıma dokunuyor!...
Vatanımızın, milletimizin gözü aydın.
PKK teröründen kurtulmak için hüküme- | 

timizin attığı adımlar sonucunda Kuzey 
Irak'a harekat kararı alındı.

Alındı ama halen korkudan bekliyoruz..
Bir elin nesi var, iki elin sesi var" man

tığıyla, "Yanında bir büyüğün olmadan çok 
uzaklaşma" "Delikanlı adam arkadaşını 
yarı yolda bırakır mı?" mantığıyla mı?

Nedense, Amerika'yla ortak harekat 
karar aldık.

Sözüm ona, terör ülkesi olan, terörden 
çok çeken millet biziz.

Terör uzmanı çıkartan ülke ise 
Amerika!..

Bu şartlarda, biz sadece sonuca kat
lanan ülke konumundayız.

Çok küçük ya da kendi düzenimizi kura
madığımız yaşlarda, annemize-babamıza 
danışır hareket ederdik.

Cumhuriyet kurulalı o kadar yıl geçti ki, 
bırakın olgunluğu, şimdiye torunlarına 
masal anlatan dede yerinde olmalıydık..

Türkiye’yi ısrarla emekletiyorlar..
En önemli duygu vatan sevgisi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 

yurdunu düşman işgalinden kurtarmak için 
aldığı cesur kararları halen ibretle okuyo 
ruz. Atatürk'ün bu kararları alırken tek bir 
dayanağı vardı ki - "vatan sevgisi"...

Sadece şunu düşünmek yeterli:
"Atatürk bu mücadelede kime güvendi?"
Tabii ki yurdunu, topraklarını seven mil

letine, halkına güvenerek bu yola baş 
koydu. Silah arkadaşları, bugün rahmetle 
andığımız, saniye düşünmeden canlarını 
feda eden "Çılgın Türkler" sahnedeydi o 
zamanlar.

Şimdiki gibi magazinin esiri olmuş 
toplum değil, kültürlü, bilgili, görgülü, 
fedakar insanlardık...

Benim kanıma dokunuyor .dokunuyor 
sayın okurlar...

Bu vatanı bizlere gururla bırakan 
Atatürk'e bizim armağanımız bu mu peki?

Başka ülkelerden medet ummak mı?
Nereden geldiği, nereye gittiği, kime 

uşaklık ettiği belli olmayan bir örgüte karşı 
başka ülkelerden yardım almak mı?

İnanın bu durum, ülkesini seven, 
Ata'sını seven, ecdadıyla gurur duyan,

Ata'sının açtığı yolla, verdiği tavsiye ile 
muasır medeniyetleri yakalamaya çalışan 
her insan gibi, benim de kanıma dokunu 
yor.

Bir Türk evladı olarak bunu ben kabul 
edemiyorum.

Biz tek başımıza hareket edemeyecek 
kadar aciz durumda olmamalıyız.

Binlerce km uzaktaki bir ülkenin 
sınırımızdaki harekat için bize istihbarat 
vermesi de bana dokunan başka konu...

MİT. korucular, o coğrafyanın insanının 
yanı sıra, hiç de küçümsenmeyecek oranda 
çalışan Türk ordusu, teknolojisi varken!!!

Burnumuzun dibindeki yerlerden kendi 
istihbaratlarımızın bize her bir şeyi açıkla
ması ve bu "duru" gerçeğin üzerine terör 
örgütü ile yapılacak etkin mücadelede çok 
önemli...

Neredeyiz?
Ne yapıyoruz?
Bilen varsa söylesin de yüreğim 

soğusun..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Gemlik'e 20 milyon YTL'lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Şahin; ‘'Gemlik yeni su kaynağına kavuşuyor11
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
planladıkları 
yatırımların hayata 
geçmesiyle 'marka 
kent fotoğrafının' 
karelerinin birer 
birer dolduğunu 
söyledi.
Başkan Şahin, AKP 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
tarafından Gemlik 
Gübre Sanayi Sea 
Life Tesisleri düzen
lenen toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
2004 yılında başlattık
ları Yerel Kalkınma 
Hamlesi ile 
Bursa'nın değişerek 
kabuğunu kırdığını 
kaydetti.
Projelerle kentin 
çehresini değiştirdik
lerini anlatan 
Başkan Şahin, 
kentsel dönüşüm, 
sosyal belediyecilik 
projeleri ve kültürel 
organizasyonlarla 
Bursa'nın büyük 
bir değişim içinde 
olduğunu vurguladı. 
Yapılan çalışmaların 
hedefinde 'Marka 
Kent Bursa' olduğunu 
vurgulayan Şahin, 
"Marka Kent Bursa 
fotoğrafını doldur
maya çalışıyoruz. 
Planladığımız yatırım
ların hayata geçme
siyle bu fotoğraf birer 
birer tamamlanıyor. 
Bunu belediye baş 
kanlarımız, milletve 
killerimiz, bürokrat
larımız, parti teşkilat
larımız ve bize des 
tekleriyle güç veren 
halkımızla birlikte 
yapıyoruz" dedi.
DEVASA YATIRIMLAR 
BURSA'NIN 
GELECEĞİNİ

ŞEKİLLENDİRİYOR 
Bursa'nın ulaşım ve 
kentsel dönüşüm 
projeleri ile marka 
kent olma yolunda 
hızla ilerlediğini 
dile getiren Başkan 
Şahin, devasa yatırım 
lar ile Bursa'nın 
geleceğinin şekil- 
lendirildiğini söyledi. 
Bir yandan tarım, 
sanayi, turizm ve 
deniz kenti olan 
Bursa'nın diğer taraf 
tan da kongre kenti 
olması gerektiğini 
dile getiren Başkan 
Şahin, "Eski Merinos 
FâorİKâsı hm oûi'un- 
duğu bölgede inşaatı 
devam eden Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi bu amaçla 
yapılıyor. Bursa'ya 
her şeyi ile yakışacak 
bir kongre merkezi 
olacak. 800 ve 1800 
kişilik iki adet konfer
ans salonunun bulun
duğu kongre merke 
zinde, sergi salonları, 
toplantı alanları yer 
alacak. Tarihi binada
ki meclis toplantı 
salonunu da bu mer 
keze taşıyacağız. Öte 
yandan Merinos Parkı 
ile Bursa devasa bir 
yeşil alana kavuşa
cak. Hyde Park benz
eri bir boş alanın da 

bulunacağı parkta 
özgürlük kürsüsü de 
kurulacak" şeklinde 
konuştu.
Yıllardır konuşulan 
meyve sebze 
halinin şehir dışına 
çıkarılması projesinin 
de hayata geçirildiği
ni anlatan Başkan 
Şahin, Görükle 
sınırlarında inşaatı 
tamamlanmak üzere 
olan Kent Hali'nin 
Türkiye'de tek 
olduğunu söyledi. 
BursalIların hizmetin 
en iyisine layık 
olduğunun altını 
çıZen tsaşKan Şanın, 
"Bunun için Ham itler' 
de TOKİ ile ortaklaşa 
toplu konut projesini 
başlattık. Bursa'nın 
en büyük çevre yatı 
rımı Doğu ve Batı 
Atık Su Arıtma Tesis 
leri'ni hizmete açtık. 
Bu proje ile rekreas 
yon çalışmalarına 
başladığımız Nilüfer 
Deresi pırıl pırıl ola
cak. Şehir girişlerini 
düzenledik. Sağhklaş 
tırma Projesi ile 
Kültürpark muazzam 
güzelliğe kavuştu" 
diye konuştu.
Kent Meydanı ve 
Çarşı Projesi'nin 2, 
etabı projelendiriliyor 
Tartışmalara sebep

olan Kent Meydanı ve 
Çarşı Projesi'nin de 
2008 yılında tamam- . 
(anacağına dikkati 
çeken Başkan Şahin, 
29 yıldır enkaz bir 
halde duran Santral 
Garaj'ın Bursa'nın 
yeni buluşma noktası 
olacağını söyledi. 
Tamamlandığında 
gerçek güzelliği 
ortaya çıkacak olan 
Kent Meydanı ve 
Çarşı Projesi'nin ikin
ci etabında ise valilik 
ile Osmangazi Bele 
diyesi arasında kalan 
bölgedeki yapılaş
maların kaıairıiarak 
meydana dahil edile
ceğini kaydetti.

x3,5 yılda 850 kilome-^ 
tre içmesuyu hattı 
döşendiğine dikkati 
çeken Başkan Şahin, 
780 km kanalizasyon 
ve yağmursuyu inşa 
edildiğini kaydetti. 
Üst yapılar kadar 
yeraltına yapılan 
yatırımların da bir 
şehir için çok önemli 
olduğunu kaydeden 
Başkan Şahin, 
"Yer altı hizmeti 
nankördür, görün
mez. Ancak bir o 
kadar da önemlidir. 
Bursa'ya 15 yılda 
yapılan yatırımları 
3,5 yılda yaptık" dedi.

GEMLİK YENİ SU 
KAYNAĞINA 
KAVUŞUYOR 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlan
masından sonra 
Gemlik'e 20 milyon 
YTL'lik yatırım yaptık
larını ifade eden 
Şahin, 25 km'lik 
Haydariye Nacaklı 
Projesi ile yeni bir su 
kaynağını ilçeye 
bağlayacaklarını 
belirtti. Öte yandan 
farklı mahalle ve 
köylerde yapılan 
toplam 80 kilometre
lik içme suyu 
şebeke çalışması ile 
Gemlik'in sağlıklı 
içme suyuna kavuşa
cağına işaret eden. 
Başkan Şahin, 
Körfezdeki kirliliğin 
ise ocak ayı sonunda 
bitirilmesi planlanan 
derin deniz deşarjı 
projesi ile son 
bulacağını ifade etti. 
Gemlik'e bağlı 
köylere 8 bin metre 
içme suyu ve 7 bin 
metre kanalizasyon 
borusu temin 
edildiğini anlatan 
Başkan Şahin, 
ayrıca açılan 10 kuyu 
ile su sıkıntısına 
çözüm ürettiklerini 
söyledi.
İYİ NİYETİMİZDEN

KİMSE ŞÜPHE 
ETMESİN
İnsana hizmet gayesi 
ile çalışmalara devam 
ettiğini anlatan 
Başkan Şahin, 
"İyi niyetimizden 
kimse şüphe etmesin. 
Hizmet gayesi ile 
atılmış hiçbir adım 
boşa gitmez. Bizim 
için Bursa ne ise 
Gemlik de aynıdır. 
Hizmetlerimiz devam 
edecektir" dedi.
TURGUT; “ŞAHİN'E 
GÜVENİYORUM” 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut da Gemlik'in 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
bağlandığında çok 
memnun olmadığını 
ancak hizmet 
alanında Başkan 
Şahin’e güvendiğini 
söyledi.
Güvenin boşa 
.çıkmadığını ve « 
bugün Bursa'nın da 
Gemlik'in de 
hizmetle donatıldığını 
ifade eden Turgut, 
Başkan Şahin'e 
teşekkür etti. 
AKP Gemlik İlçe. 
Başkanı Enver 
Şahin ise, Başkan 
Şahin’in Bursa'yı 
modern bir şehir 
yapmak için 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
söyledi. Uzun 
zaman sonra 
Bursa'ya gelenlerin 
kentin ne kadar 
geliştiğine şahit 
olduklarını anlatan 
Enver Şahin, 
"İş kişinin aynasıdır. 
Başkan Şahin'e 
çalışmalardan dolayı 
teşekkür ediyoruz" 
dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
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Kitap Akdeniz Üniversitesi öğretim 
üyelerinin desteğiyle ortaya çıkmış.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
OsmanlI'nın Anadolu’daki toprakları 
Ingiliz, Fransız ve İtalyan orduları 
tarafından işgal edilir.

Bir yandan da Yunan askeri İzmir'
den Anadolu’ya yayılarak toprakları 
mızı işgale başlar.

Bu kitaptaki anlatılanlar tamamen 
resmi belgelere dayanıyor.

Yani, yazımın başında da belirt
tiğim gibi İngiliz, İtalyan, Fransız işgal 
güçleri ve Kızılaç tarafından kurulan 
Soruşturma Komisyonu üyeleri ile 
Bab-ı Ali görevlisinin İstanbul’a yakın 
bölgelerde Yunan askerlerinin köyleri 
yakması, kadınların ve kızların ırzına 
geçmesi, insanları camilere ve okullar 
toplayarak topluca öldürmesi ve yak
ması, gençleri birlikte götürerek or 
manda kurşuna dizmesi, evleri yağ
malamalarının artması üzerine kurulan 
komisyon, bizzat bu yerlere giderek 
olayları yakından görmüş, tanıkları 
dinlemiş, fotoğraflarını çekmiştir.

Savaşın trafik sonuçlan bölgemiz 
de büyük oranda yaşanmış, sivil vatan 
daşlara biçilir suçları yclJicn zr'F;.ı 
görmüş, acı çekmiş, malları ycğnıaiı u- 
mış, dövülmüş, ırzlarına geçilmiş, ev 
leri ve ürünleri yakılmış, kimisi de 
süngülerle ve tüfeklerle feci şekilde 
yaralanmışlar.

Genelde Gemlik ve çevresinde 
olaylar 1921 yılının Mayıs ayında*

Bir kitap üzerine...

Güne,Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com
■

yaşanmış.
Komisyon üyeleri Gemlik’ten Ar 

mutlu'ya, Orhangazi’ye, Yalova ve köy 
leri ile Karamürsel ve İzmit’e kadar 
gezerek raporlar hazırlamışlardır.

Komisyonun Başkanlığını İngiliz 
General Franks yapmış, üyelikleri ise 
Fransız albay Vicq, İtalyan Albay 
Rolletto, General Franks'ın yaveri 
Yüzbaşı Stone, Kızılhaç temsilcisi 
Mösyö Gehri,.Albay Rolletto’nun çevir
meni Mösyö Ameglio dan oluşmuştur. 
Ayrıca Jandarma Subayı Süreyya Bey, 
Orhangazi’den Refik Efendi, Çınarcık'- 
tan Hafız Ahmet Efendi, Sultaniye’den 
Emin Efendi, Gemlik'ten Tevfik Efendi 
komisyona eşlik etmiştir.

İlk raporda komisyon üyeleri 12 
Mayıs 1921 tarihinde Gemlik’e gel 
mişler, sonra Orhangazi’ye geçmişler.

0/ yCCCfiİH C •'c £ ghe fhtUL‘ cAu- 
iTicyc Iccını *vl »■’ crc.rifnds 
elimden bıraktım.

İçim ürperdi.
Okurken buz gibi kestim ve zaman 

zaman rahmetli babamın Komisyonun 
gemisiyle Kumla'danristanbul’a nasıl 
götürüldüğünü anlatışı, İstanbul Bey 

koz taraflarında pazarlarda zeytin sata 
rak yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkla 
rını anlatışı aklıma geldi.

Gemlik nüfusunun büyük bölümü 
Rum ahali olduğu için, Yunan askerleri 
en büyük vahşeti Küçük Kumla, Kara 
caali, Narh, Fıstıklı, Armutlu köylerin 
de gerçekleştirmişler.

Bu kitapta Yunan mezaliminin tüm 
ayrıntıları tek tek anlatılıyor.

Kimlerin nasıl öldürüldüğü, kim
lerin evlerinin yakıldığı bir bir saptan
mış.

Bu yazını yazmaktaki amacım Yu 
nan düşmanlığı yapmak değil.

Ancak, savaş denilen korkunç 
olayın ne acımasız sonuçlar doğurdu 
ğunu, bu arada savaşın sivillere ne 
gibi kötülükler yaptırdığını anlatmak 
istedim.

Tabii bir de bugünlerde demokrasi 
hûvcrisi kesilen ulusların Türkleri 
sürekli soykırım yapan, barbar gös 
teren yönlerini dünya kamuoyunda 
sıcak tuttukları bir dönemde Yunan 
lıların sivil Türk halkına yaptığı acı
masızlığı göstermek için bu kitabı 
tanıtmak istedim.

Geçmişimizde yaşananları unutma
mak zorundayız.

Dedelerimizin yaşadıkları sıkıntıları 
kin güderek çocuklarımıza aktarmaya 
hm ama yapılanları da unutmayalım.

Bu kitapta Gemlik ile ilgili bölümleri 
geçmişimizde nelerin yaşandığını me 
rak edenlere alıntı yaparak gazete 
mizde yayınlayacağım.

Bu satırlarla ne kadar yazsam 
anlatılanları size aktaramam.

Bu kitabı incelerken bazı notlar 
aldım. Bunlardan biri de Gemlik’ten 
İstanbul’a Kızılhaç desteğiyle göç 
edenlerin sayılarıyla ilgili olanlardır.

Gemlik ve Kumla İskelelerinden 
Gelibolu, Galata, Gayret ve İnebolu 
adlı gemilerle gölderilen insan sayısı 
şöyle:

Kumla İskelesi’nden üç kez toplam 
1320 kişi, Gemlik İskelesi’nden Galata, 
Gelibolu ve Gayret gemileriyle 1201 
kişi İstanbul’a zorla göç ettirilmiştir.

Yunan askerleri birçok gencini 
İstanbul’a gitmesine izin vermemiş, bu 
kalanların akıbetleri ise hiç öğrenile- 
memiştir.

General Franks, Yunan vahşetini gör 
dükten sonra gözyaşlarını tuta
mamıştır.

Türkiye’de Yunan Vahşeti adlı 
kitabın yayınlanmasında emeği geçen
leri kutluyorum.

Yakın tarihimizin bilinmeyenlerini* 
bizlere bulup ulaştırdıkları için.

i Gemlik Çıraklık Mesleki Eğitim Merkezi yöneticileri Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan’ı ziyaret etti 

“Çırak öğrencilerin her 
zaman yanındayız”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Çıraklık 
Mesleki Eğitim 
Merkezi yöneticilerin 
ziyaret ettiği
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
"Her zaman çırak 
öğrencilerimizin 
yanındayız" dedi. 
Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdür

Vekili Ercan Tunç 
ile öğretmen Mehmet 
Ali Aydoğdu ile 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Musa 
Demir ve Eyüp 
Çelik ziyaret ettikleri 

Oda Başkanı 
İbrahim Talan'a oda 
tarafından öğren
cilere tahsis edilen 
servis aracı için 
teşekkür ettiler. 
"Çıraklar gele

ceğimizin esnafları 
dır. Onlar belirli 
bir kesimin çocuk
larıdır ve onlara 
oda olarak her türlü 
desteği vermeye 
devam edeceğiz" 
diyen İbrahim 
Talan, önümüzdeki 
Kurban Bayramı için 
ihtiyacı olan çırak 
öğrencilere 
giysi yardımı yapa 
caklarını söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mılaıı linçle» mlis kurtardı Ekonomi ■ İktisad
Kadir EFELER

Ölçek Ekomısı, Yabancı Yatırımlar ve
Bursa Bölgesi'nin Kalkınması

Ölçek ekonomisi bir firma bir firma sürekli olarak giderleri*

Sakarya'da, PKK 
terör örgütünün 
gençlik örgütlenme
sine yönelik polisin 
düzenlediği 
operasyonda 
gözaltına alınan 
20 kişiye saldırmak 
isteyen vatandaşları 
polis engelledi. 
Sakarya Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, PKK terör 
örgütünün gençlik 
örgütlenmesine 
yönelik eylem hazır
lığında oldukları 
belirlenen 20 kişiyi 
gözaltına aldı. Çoğu 
üniversite öğrencisi 
şahıslardan 15'i 
Adapazan’nda, 5'i 
ise Hendek'te 
gözaltına alındı. 
Sakarya Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
gözaltında tutulan 
2'si bayan 15 kişi 
sorgularının ardın
dan geniş güvenlik 
önlemleri altında 
adliyeye sevk edildi. 
Erenler Sağlık 
Ocağı'nda doktor 
Kontrolünden geçir
ilen 15 kişi vatan
daşların tepkisiyle

karşılaştı. Sağlık 
ocağı önünde 
toplanan vatan
daşlar, PKK üyesi 
15 kişiyi linç etmek 
istedi. Çevik Kuvvet 
ekibi vatandaşları 
güçlükle engelledi. 
Sanıkların içinde 
bulunduğu otobüse 
saldırmak isteyen 
vatandaşlar ile polis 
arasında arbede 
çıktı. Gözaltına alı
nan şahıslara saldır
mak isteyen grup 
"Kahrolsun PKK". 
"Şehitler ölmez 
vatan bölünmez"

sloganları attı. 
Bu arada eşinin 
Şırnak'ta asker 
olduğunu belirten 
genç bir kadın 
gözyaşları 
içinde sanıklara 
saldırmak istedi. 
Genç kadın 
polis tarafından 
uzaklaştırıldı. 
Kucağında 
bebeğiyle sağlık 
ocağı önüne 
gelen bir şahıs da 
sanıklara saldırmak 
isteyince polis 
tarafından 
uzaklaştırıldı.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK...

34 fillık tecrübemizle hizmetinizdeyiz
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yada bir sanayi biriminin iç yapı 
sında meydana gelmiş olan 
değişiklerini, firmaya yada üre
tim birimine sağlamış olduğu 
yararlar sonucu mevrimlilik ve 
üretim'in artması anlamına gelir, 
□olasıyla, ölçek ekonomisi tek 
yönlü değildir. Bir yandan verim 
lilik diğer yandan ise büyüme ile 
doğru orantılıdır. Daha net bir bir 
ifade ile belirtirsek bir firmanın 
daha az girdi ile daha çok üret 
mesidir. Tabi burada üretim nicel 
değil nitel bir durumdur. Yani 
çok üretmek sayısal bakımdan 
çok üretmek anlamına gelmez. 
Çok üretmek marjinal verim 
anlamına gerlir. Marjinal verim 
ise fonksiyonel bir durumdur ve 
aksiom olarak kalite ile doğrudan 
ilgilidir. Bu durumda kalitenin ne 
olduğu sorunusu ortaya çıkmak
tadır. Kalite sadece yeni olan mı, 
iyi olan mı yoksa her ikisi mi dir? 
Kalite normalde hem yeni olan 
hem de iyi olandır. Nihayetinde 
ölçek ekonomisi üretim ile ala 
kaildir. Örneklendirirsek, piyasa
da A ve B diye iki firma düşü 
nebilir. A firması'nın kaliteli üre
tim yapıyor olduğunu, B'firmasın 
ise çok ürettiği düşünelim. B fir- 
ması'nın sayısal olarak üretim 
yapması ve üretiminden fayda 
sağlaması sadece pazarın-bü 
yüklüğü ile iligili olacaktır, (tabi 
normal şartlar altında). Oysa, A 
firması kaliteli üretim yapması 
pazarın büyük olması ile değil 
pazarın işlevselliği ile ilgili ola
caktır. Çünkü B firması sadece 
kâr elde etme peşinde koşarken, 
A firması katmadeğer peşinde 
koşmaktadır. Başlangıçta, B fir
masının rasyonel olarak hareket 
ettiği düşünülse bile, bu doğru 
değildir. Çünkü kâr sadece büyü 
meyi daha fazla üretimi ortaya 
çıkarmak ile sınırlıdır. A firma 
sı'nın ürününü sattığı piyasada 
ekonomik bir kriz olduğu tak
tirde, A firması üretimimi ya dur
duracaktır yada; sınırlayacaktır. 
Çünkü bu ürün sadece söz 
konusu pazardaki müşterilere 
yönelik bir üründür ve diğer 
pazarlarda satılma olanağı çok 
azdır. Pazara farklı bir üretici fir
manın girmesi A firmasını olum
suz etkiler. Olumsuz etkilenme 
talep'in ikiye bölünmesi şeklinde 
olabileceği gibi, piyasaya yeni 
giren bir firmanın daha kaliteli ve 
ucuz ürün sağlayabilmesi ile de 
mümkün olabilmektedir. Bu 
nedenle, A firması hiç bir şekilde 
piyasa yeni bir firmanın girmesi
ni istemez. Bunun bir çok nedeni 
olmakla birlikte, A firması 
temelde sadece lokal bir firma 
olduğunu bilir ve bu nedenle 
açık ekonomi piyaslarına karşı 
çıkar. Diyebiliriz ki; A firması’nın 
faaliyeti sadece kendi yaşamını 
sürdürme üzerinedir ve faaliyet 
gösterdiği bölgeye herhangi bir 
katkısı olmaz. Nihayetin'de böyle 

ni azaltma peşindedir. Bu neden- İL 
le, A firması bölgenin kalkınması E 
adına herhangi bir katkısı yoktur, I 
Oysa, B'firması kâr amaçlı bir 
üretim değil, katma değer amaçlı 
bir üretim gerçekleştirmektedir. 
B firması katmadeğerin eninde 
sonunda kendisine kâr getire- 
ciğini çok iyi bilmektedir. Bu 
nedenle nicel değil nitel üretime 
önem verir. Çünkü, B firması 
nicel üstünlüğün ekonomik alan
da uzun dönem içerisinde kendi
sine nitel üstünlük getireceğinin 
bilincindedir. O halde, B firması 
temelde rekabet olgunusa göre 
faaliyet gösterir. Çünkü rekabet, 
bir firmanın diğer bir firmayı piya 
sadan silmesi değil, bir firma ile 
sürekli bir yarış halinde olabil 
rriesi için iktisadi alanda faaliyet 
gösteren her firma ile yakın ilişki 
kurmaktır. Bunun anlamı, B fir
ması bir yandan verimliğe önem 
verirken bir yanda tüketime 
önem vermektedir. Bir firmanın 
verimliği arttırılabilmesi ise doğ 
rudan kaynakları en iyi şekilde I # 
kullanmasına bağlıdır. Bu durum ı' 
bir yandan finans, bir yandan 
yönetim (bilgi) ve bir yanda ise I 
soysal sorumluluk demektir. 
Piyasada konjektürel bir kriz 
olsada B firması bundan etkilen- I 
meyecektir. B firması pazara 
başka bir firmanın girişine karşı 
olmadığı gibi kendisininde farklı 
bir pazara girmesini bir şans 
olarak değerlendir. Bu nedenle 
B.'tipi firma her zaman yurt dışı 
piyasalara açılma peşindedir. Bu 
ise; doğrudan ülkeye döviz gir
disi ve aynı zamanda bölgesinin 
bütçe açığının kapanmasıdır.

Yabancı yatırım B tipi bir fir
madır ve geldiği bölgeye herza- 1
man olumlu katkı yapmaktadır. |
Tabi burada hiç şüphesiz hukuk 
devleti unsurunun varlığı çok 
önemlidir. Hukuk Devleti'nin oldu 
ğtı toplumlarda yozlaşma görül 
mez. Yabancı yatırım ile faaliyet 1 
gösteren bir şirket yatırım yaptığı 
bölgeye, daha rahat döviz girişi, 
yatırım ve sermaye birikimi, tek 
noloji arzı sağlamaktadır.

Yerel bölgenin altyapısını 
güçlen dirmekte, tüketicilere rek
abetten kaynaklanan bir refah 
sağlamaktadır.

Farklı bilgi kaynakları 
nedeniyle insan kaynakları J 
gelişim ve yönetim çıtasını yük- | 
seltmekte, bölgeler arasında 
daha rahat bir şekilde teknoloji İU|
transferi sağlamakta ve yerel “ 
bölgenin adını uluslararası alana 
taşımaktadır.

Bu nedenle bölgemize gelen ja 
yabancı şirketlere üretim yaptığı 
takdirde bir fırsat olarak 
görülebilir. Çünkü bu şirketler bu 
bölgede barınabilmek için sosyal 
bir sorumluluk bilincine sahiptir
ler.

Oysa A tipi firmalar böyle bir 
bilince sahip değildir.
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J

rafige yeni çıkan araç sayısı azalıyorfl v

Yılın ilk dokuz ayın
da trafiğe kaydı 
yapılan araç sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 

I yüzde 31 düşerek 
638 bin 410 adette 
kaldı.
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Eylül ayı motorlu 
kara taşıtları istatis
tiklerini açıkladı. 
Buna göre, Eylül'de 
toplam 80 bin 104 
taşıtın trafiğe kaydı 
yapılırken, 4 bin 704 
taşıtın ise kaydı silin
di. Kaydı yapılan 
araç sayısında geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 2.4 düşüş, sili 
nenlerde ise yüzde 
7.7 artış yaşandı.
Eylül'de trafikte artan 
araç net sayısı 75 bin 
400 adetle geçen 
yılın aynı ayındakinin 
yüzde 2.9'un altında 
gerçekleşti.
Eylül aylarına göre 
trafiğe kaydı yapılan 
minibüs sayısı yüzde 
3.1, motosikletler 
yüzde 30 azaldı. 
Otomobilde yüzde 
16.4, otobüste yüzde 
60.2, kamyonette

c? i.O»

sa

yüzde 11.5, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 28.9, kamyon
da yüzde 0.7 ve trak
törlerde ise yüzde 
5.3 oranında artış 
yaşandı. Eylül ayında 
ilk defa trafiğe çıkan 
taşıt kayıtlarının 
yoğunluğuna 
bakıldığında İstanbul 
ili ilk sıradaki yerini 
yine korudu.
-İSTANBUL YÜZDE 
32.4'LE BİRİNCİ 
SIRADA
Eylül ayında trafikten 
ilk defa tescil belgesi 
alan 80 bin 104 
taşıtın yoğunluk

, sırasına göre illere „ 
dağılımına 
bakıldığında; İstan
bul yüzde 32.4 ile ilk 

sırada geldi. 
Toplamda; Ankara 
yüzde 8.3, İzmir 
yüzde 6.2, Antalya 
yüzde 4.4, Bursa 
yüzde 3.3, Mersin 
yüzde 3.1, Adana 
yüzde 2.5, Manisa 
yüzde 2.4, Hatay 
yüzde 2.3, Muğla 
yüzde 2.2 pay aldı. 
Yeni trafiğe çıkan 
taşıt sayısında diğer 
illerin toplam payı 
ise yüzde 32.9 oldu. 
-DOKUZ AYLIK 
GERÇEKLEŞME 
Ocak-Eylül döne
minde trafiğe yeni 
çıkan araç sayısı 
638 bin 410 ile geçen 
yılın aynı döne
mindekinin yüzde 
31-altında kaldı.

Türk Telekom: “İşimizin başındayız”
Türk Telekom'da 45. 
gününde sona eren 
grevin ardından Türk 
Telekom yetkilile 
rinden "birlik" mesajı 
geldi. Türk Telekom 
Yönetim ve. İcra Ku 
rıılu Başkanı Paul 
Doany, "Tek bir ekip 
olarak işimizin başın
dayız" dedi.
Haber-İş Sendikası 
ilye uzlaşma sağla
narak greve son veril 
meşinin ardından 
yazılı bir açıklama 
yapan Türk Telekom 
Yönetim ve İcra Ku 
rulu Başkanı Paul 
Doany, "Anlaşmaya 
vardığımız için mut
luyuz. Bu süreçte 
kazanan da yok, kay 
beden de. Biz tek bir 
ekibiz. Hep birlikte 
Türk Telekom'u çok 
daha büyük bir şirket 
yapacağız” dedi. 
Türk Telekom ve Ha 
ber-İş Sendikası ara 
sıhda yapılan 7. Dö 
nem Toplu İş Sözleş 
mesi görüşmelerinde 
uzlaşmaya varıldığını 
duyurmaktan büyük 
bir memnuniyet duy
duklarını ifade eden

Doany, şöyle dedi: 
"Geçtiğimiz hafta 
başlayan teknik çalış 
malar gece geç 
saatlere kadar de 
vam etmiş ve ortak 
bir noktaya varılması 
için gayret gösteril 
miştir. Çalışanlarımı 
zın huzuru, güvence
si, refahîiiı temin et 
mek ve grevi sona 
erdirerek her zaman
ki gibi takım ruhuyla 
hizmetlerimizi sürdür 
mek için tüm imkân
larımızı sonuna 
kadar zorladık." 
-YILDIRIM VE 
KILIÇ'A TEŞEKKÜR 
Doany, topİÜ iş 
sözleşmesi görüşme 
lerinin olumlu şekil 
de sonuçlandırılması 
konusunda yoğun 
çaba harcayan Ulaş 
tırma Bakanı Binali 
Yıldırım ve tarafların 
yeniden biraraya 
gelmesine aracılık 
eden Türk-İş Başkanı 
Salih Kılıç başta 
olmak üzere, uzlaş
ma yolunda emeği 
geçen tüm kurumlara 
ve Türk Telekom çalı 
şanlarına teşekkür 

etti. Doanny, grev 
süreci sırasında 
gösterdikleri sabır 
ve an layış için 
Türk Telekom 
müşterilerine de 
minnettarlıklarını 
sundu.
-ÜCRET ZAMMI 
Türk Telekom ve Ha 
ber-lş arasında varı 
lan anlaşmaya göre, 
ücretlere ilk yıl için 
yüzde 10, ikinci yıl 
için ise yüzde 6.5 artı 
enflasyon farkı ora 
nında zam yapılacak. 
Ayrıca, işçilere bir 
defaya mahsus ol 
mak üzere Kurban 
Bayramı'ndan önce 
grevde geçen süreyi 
telafi için 200 YTL 
ödenecek.
26 bin çalışanın 
greve gitmesindeki 
en önemli etkenler
den biri olan "eşit 
ücret" konusunda 
ise, aynı unvanda 
olan kapsam içi ve 
kapsam dışı çalışan
ların arasındaki ücret 
farklılığının kademeli 
olarak düzeltilmesi 
konusunda görüş 
birliğine varıldı.

i SATENGİYDİRİLIİŞSANDALVEVEMASALAR
I 1.KALİTESERVİSMALZEBELERİ

ÛCRETSİZÖLAŞIM

GEMLIK'TEEŞIBENZERlOLMAYANSOOKIŞILİKBALOSALONUve 
4ÛOI(İŞİÜKTERASSALONUİLETANINMIŞENBÛYÛKOTE™^^ 

MUHTEŞEM BALOSALONLARINIARATMAYACAKNİTELİKTEKALİTE 

ve HİZMET HÂNDARTLARI İLE KARŞINIZDAYIZ.
5

/ profesyûnelekipteholuşahorkestra
I VİDEOÇEKİMLERİ

ŞOK FİYAT! 
2.000.00 - YTL

L■ -Hu.- j

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlldlr.)

pfejlgersin süreri Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK
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Davalarını merak 
eden hırsızlar 

Adliye’ye gelince 
yakalandı

Bebeğe işkenceye rekor ceza yolda
Bursa'da 56 ayrı 
hırsızlık suçundan 
kaydı bulunan 
şüpheli, davalarının 
durumunu merak 
edip, adliyeye 
gidince polisin 
gerçekleştirdiği 
operasyonla 
yakalandı.
II Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bilgi 
ye göre, 56 ayrı hır 
sizlik suçundan 
kaydı bulunan 
Şaban G.'nin (24) 
parmak izinden yola 
çıkan polis, şahsın 
Çamlıca, Konak, 
Bağlarbaşı ve 152 
Evler mahallelerin 
deki 4 ayrı eve daha 
girdiğini belirledi. 
Polis, evdeki para ve 
ziynet eşyalarıyla 
kayıplara karışan 
zanlının yakalanması 
için soruşturma 

başlattı. 
Arandığından 
habersiz, davalarının 
durumunu öğrenmek 
isteyen Şaban G., 
adliyeye gidince 
olanlar oldu. Şahsı 
adliyeden çıkarken 
gören polis, 
gerçekleştirdiği 
operasyonla 
zanlıyı yakaladı.
Şahsın evinde 
yapılan aramalarda 
42 adet çeyrek altın, 
2 adet Cumhuriyet 
altını, 1 adet yarım 
altın, 2 adet çocuk 
künyesi, 1 adet 
küçük altın lira, 1 
adet küçük kelepçe 
bilezik ve 1 adet cep 
telefonu ele geçirildi. 
Topallayan şahıs, 
polis ekipleri tarafın
dan 4 ayrı hırsızlık 
olayının faili olarak, 
adliyeye sevk edildi. 

Bursa'da, 13 aylık 
bebeğe inanılmaz 
işkenceler yaparak, 
kolunun kırılmasına 
sebep oldukları 
iddia edilen 
17’lik annenin dost 
hayatı yaşadığı 
şahıs ile arkadaşı 
hakkında toplam 
44 yıla kadar hapis 
talebiyle dava açıldı. 
Olay, geçen ay 
Zümrütevler 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne "trafik 
kazası" şikayetiyle 
anne B.T. (17), 
dostu ve arkadaşı 
tarafından getirilen 
minik Emir Deniz 
T.’ye (1) işkence 
yapıldığı ortaya çıktı. 
İşkence karşısında 
şaşıran doktorlar, 
durumu hastane 
polisine bildirdi. 
Yoğun bakım 
ünitesine tedavi 
altına alınan minik 
bebeğin vücudunun 
çeşitli yerlerinde 

morluklar ve ısırma 
izlerinin yanı sıra, 
kolunun kırık olduğu 
belirlendi.
Olayla alakalı soruş
turma başlatan savcı 
hk, anne B.T. (17) ile 
dostu A.A. ile T.A.'yı 
gözaltına aldı. 
Şüphelilerden 
A.A.'nın minik Emir'i 
hırpaladığı, vücudunu 
ısırarak morarttığı, 
ona "Şerefsiz, dur 
orada" diyerek bağı 
rıp korkuttuğu, kula 
ğına tokat vurarak 
yaraladığı iddia 
edildi. Olay günü 
A.A. ile T.A.'nın, 
minik Emir'i 
gezdirme 
bahanesiyle 
annesinden 
aldıktan sonra, 
değişik resto ranlara 
giderek içki iççikleri, 
otomobilin arkasında 
bekleyen bebeği 
döverek 
eziyet ettikleri ve 
10 saat boyunca 
hiç bir ihtiyacını 
karşılamadıkları 

ileri sürüldü. 
Dönüş yolunda 
kaza geçirince 
hastaneye 
kaldırılan minik 
Emir, kendisine 
işkence yapan 
şüphelilerin 
elinden kurtularak 
gün yüzü gördü. 
Hastanedeki 
tedavisinin ardından 
Başbakanlık 
Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk 
Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Kaplıkaya 
Çocuk Yuvası'na 
teslim edilen 
Emir bebek, 
yaşadığı tramvayı 
unutmaya çalışıyor. 
Savcılığın olayla 
alakalı soruşturması 
sona erdi. 
Soruşturmayı 
yürüten savcı, 
şüpheliler T.A. ile 
A.A. hakkında toplam 
44 yıla kadar hapis 
talebiyle, "kasten 
yaralama ve eziyet" 

suçlarından 
dava açtı. 
Şüpheliler, 
önümüzdeki 
günlerde Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkacak.
Davaya müşteki 
olarak ise 17 
yaşındaki B.T.'nin 
resmi olarak evli 
olmadıkları 
Emir bebeğin 
babası
A.T. (29) katılacak. 
Bu arada ilk başta 
gözaltına alınan 
anne hakkında 
ise, bebeğinin 
çok bakımlı 
olması ve 
işkencelerin 
annesi tarafından 
yapılmadığına 
kanaat getirildiği 
için dava açılmadı. 
17 yaşındaki 
B.T.’nin annesinin ise 
3 yıl önce gözleri 
önünde babası 
tarafından bıçakla
narak öldürüldüğü 
öğrenildi.

O

A DİKKAT
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
AĞUSTOS AYI FATURASI EYLÜL AYI FATURASI

Sayaç No 
Marts/Tip
Çarsan
Sen Endeki _ 
tik Endeki

Ek Tüsarttın 
Trafo Kayta 
Tikelini 
Kflm Fiyat 
Tüketim Tutan

AKTİF EHDÜKTİF j
50091360 50091360’

KTS KYS

ZZS17.000 
15657.000

15403.000
14658.000

6860.000
0.124Z3

.. 0.000 
D.0S983

KAPASfTIF
%so

6174. (XX

369.3?

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; YENÎ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARÎÇ 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.

UMaSAH, UZMAN UMOUUU «i ™ teknolojileri ile 
BU KOKUDAKİ SORU TE S«IMia ÇÖZÜM ÜRETMEKTEDİR. 

BİLGİ İÇİN.^. 022^81218 29 - 0226 812 23 66

UllltLl+111
İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 

0226 812 18 29 - 0226 812 23 66 
www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr
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BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN |
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

I I 3 İlil

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

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

I
İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 

ARACILIK YAPILIR.
Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Mâcîde ÖZALPTel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

I

i

i

i| * 
li

f

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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KAZ4CEUY0RUMDEMG! 
FAKAT DEPREM ÇELİYOR! 

Umurbey Celal Boyor evlerinde 
Süper ova ve Körfez manzaralı 

sahibinden satılık villa.

GSM: 0.532 622 66 84

AÇILSAM
ORHANGAZİ CADDESİNDE 

150 M2 3+1 MASRAFSIZ 
YENİ BİNA

DOĞALGAZLI-PİMAPENLİ 
ANA CADDE ÜZERİNDE 
KÖŞE DAİRE SATILIKTIR 
0 537 556 90 28

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

GEM1İK SİNEMA GÜNIÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
HELLOVEEN
TESTERE 4

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM
8 YAŞ

KURBnNUK ve ItDflKUK
Kendi Özel besimiz Korbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛCRETSİZKESİMHİZME1İMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: Mi48 Cep TekOW99194

(Rezervasyon Tel s 513 33 21)
Seanslar
12.00- 14.15.- 16.30-20.15
12.00 -14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00

OZELAYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
Okulumuz bünyesinde 

çalışacak 
PDR Öğretmeni aranıyor

Müracaat Tel: 513 50 84
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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ABD Konsolosumdan
Başkan Şahin’e ziyaret

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, ABD 
Başkonsolosu 
Sharon Anderholm 
VViener’i Tarihi 
Belediye Binası’nda 
ağırladı.
ABD Başkonsolosu 
Sharon Anderholm 
Wiener, konuşmasın
da, 30 yıl önce 
eşinin işi nedeniyle 
Türkiye’de yaşadığını 
ve yıllar sonra 
Türkiye’ye diplomat 
olarak dönmenin 
kendisine onur 
verdiğini söyledi. 
Türkiye ile ABD 
arasındaki ilişkilerin 
her geçen gün 
iyiye gittiğini 
anlatan VViener, 
kendi bölgesine 
yapmış olduğu 
ilk protokol 
ziyaretinde Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’ddn zengin 
tarihi, turistik ve 
kültürel özellikleriyle 
göz dolduran 
Bursa hakkında 
bilgiler aldı.
ABD Başkonsolosu 
Sharon Anderholm 
VViener’i Bursa’da 
ağırlamanın mutlu
luğunu duyan 
Başkan Hikmet 
Şahin, Türkiye 
ile ABD arasında 
ticari, ekonomik, 
kültürel, siyasi ve 
askeri ilişkilerin

gelişmekte olduğunu 
belirterek, “Türkiye 
ile ABD’nin siyasi 
ve askeri ortak 
düşüncelere sahip 
olduğu aşikar. Son 
dönemde artan bir 
terör korkumuz var. 
Biz terörün her 
çeşidine, her zaman 
karşıyız. Terörün 
dili, dini, ırkı olmaz.

ABD’de geçtiğimiz 
yıllarda yaşanan 
terörü'de lanetli 
yoruz. Böyle 
olayların tekrarının 
olmamasını 
diliyoruz” dedi. 
‘Gerçek demokrat’ 
Konuşmasında 
Bursa’daki yapımı 
sürdürülen çalış
malardan da 

bahseden ve 
Bursa’nın ‘kongre 
kenti’ olması için 
yeni projeler 
ürettiklerini anlatan 
Başkan Şahin, 
projeleri arasında 
yer alan Hail Park 
benzeri alandaki 
‘serbest kürsü’de 
vatandaşların 
özgün görüşlerini 
dile getirebileceğini 
ve hatta kendisi 
için de eleştirilerde 
bulunabileceklerini 
söylediği sırada 
Başkonsolos 
VViener, Başkan 
Şahin’e yumruğunu 
havaya kaldırarak 
‘Gerçek demokrat’ 
diye hitap etti. 
VViener’in, Türkiye 
ile ABD arasındaki 
ilişkilerin nasıl 
daha iyiye gidebile
ceği sorusuna 
Başkan Şahin, 
“Her iki ülke ve 
dünya insanının 
çıkarını destekleyen 
projelerle insanlar 
ve ülkeler arasındaki 
ilişkilerin düzeltilmesi 
konusunda 
başşrıya ulaşılır” 
yanıtını verdi.
ABD Başkonsolosu, 
Şahin’in hediye 
ettiği Bursa'ya 
has ipek şalını 
boynuna takarken, 
“Benimkinden 
daha güzelmiş” 
şeklinde espri 
yaptı.

KAŞ€D€ BEKLEMEK 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

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

KAZIM NEĞİŞ

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

(24 Kasım 2007) tarihinde, 
Kocaeli Üniversite’nden aldığım 

öğrenci kimliğimi ve 
Akbank banka ATM kartlarımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
GÜROL ÇELİK

SATILIK *
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

Bursasporlu taraftarlardan Özlüce teşekkürü
Bursasporlular 
Derneği ve 
Bursasporlu 
Taraftarlar Derneği 
ile ‘Bursa’ya 
stat istiyoruz’ 
kampanyasını 
başlatan ‘bursaspo- 
rum.com’ sitesinin 
yöneticileri 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i 
ziyaret ederek, 

। Özlüce Tesisleri’ni
Bursaspor’a 

l kazandırdığından 
^dolayı teşekkür 
plaketi verdiler. 
Tarihi Belediye 
Binası’nda ayrı 
ayrı gerçekleşen 
ziyarette konuşan 
Bursasporlular 
Derneği Başkanı 
Levent Batur, 
Hikmet Şahin’in

Bursaspor’a en 
fazla katkı sağlayan 
belediye başkanı 
olduğunu söyledi. 
“TARİHİ FIRSAT 
ENGELLENDİ” 
Batur, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Şahin’in stat 
projesinin kulübü 
24 milyon YTL’lik 
borcunda kurtaracağı 
gibi geleceğine 
de umutla 
bakmasını sağlaya
cağını ifade ederek, 
“Başkanımız 
hizmetleriyle 
Bursa’yı güzelleş 
tiriyor. Bu güzellik 
lere bir de stadın 
ilave olmasını 
istiyoruz. Başkanımız 
bu konuda gerekli 
adımları attı. 
Ancak gerekli 
destek olmadığı

gerekçesiyle 
projeyi rafa kaldırdı. 
Bursa ve Bursaspor 
için tarihi bir 
fırsat engellendi. 
Bursaspor için tarihi 
fırsatın kaçırılma
masını istiyoruz. 
Çünkü Bursa, her

şeyin en güzeline 
layık” dediBdİ 
Bursaspor’un eski 
yöneticilerinden, 
Lemi Keskin, 
projeye karşı olan
ların yılda ya bir 
kere stada 
geldiğini, ya da hiç

gelmediğini belirtti. 
TİMSAHARENA’YA 
10 GÜNDE 
33 BİN İMZA 
‘bursasporum.com” 
sitesinin yöneticisi 
Numan Çatmakaş da, 
başlattıkları 
‘TimsahArena’ 
kampanyasında 
10 günde 33 bin 
imzaya ulaştıklarını 
söyledi.
Hedeflerinin 
100 bin imza 
olduğunu anlatan 
Çatmakaş, 
stat taleplerini aynı 
zamanda Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Spordan 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk çelik'e 
de elektronik posta 

ortamında iletildiğini 
bildirdi. Bursasporlu 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Mesut Ağrak 
da, Hikmet Şahin’in 
Bursa’ya yaptığı 
hizmetlerin yanı sıra 
Bursaspor’a da 
sağladığı katkıları 
anlatmaya kelimelerin 
yetmeyeceğini kay
detti.
“BURSA’NIN 
MENFAATİ OLAN 
HER ŞEYİN YANIN
DAYIZ”
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin 
ziyaretlerde yaptığı 
konuşmada, hede
flerinin gelecek 
nesillere yaşanmak
tan mutluluk duyula
cak bir Bursa bırak
mak olduğunu vurgu
ladı
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Yoğurt süte
göre daha
besleyici

Kış geldi grip yüzünü gösterdi
V Ordu Üniversitesi 

| (ÖDÜ) Ziraat 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Zekai Tarakçı, 
yoğurdun süte 
nazaran daha 
besleyici 
olduğunu söyledi. 
Yrd. Doç. Dr. 
Zekai Tarakçı 
yaptığı açıklamada, 
yoğurdun bir çok 
hastalığa koruyucu 
etki yaptığını 
belirtti. Tereyağı ve 
peynir yapımında 
süt şekeri ve bazı 
mineral maddeler 
kaybolduğu halde 
yoğurdun, süt 
bileşenlerinin 
tamamına yakınını 

Jcoruduğunu ifade 
eden Tarakçı, 
"Yoğûrtta bulunan 

lasit ve bakteriler, 
’ sağlığa zararlı 
mikropların yaşa- 

f masına engellemek
tedir. Yoğurt hazım
sızlıkları giderici, 
dinlendirici ve uyku 

'verici özelliğe sahip
tir. Yoğurt süte 
nazaran daha 
besleyicidir.

Mayalama sırasında 
sütün bazı bileşen
leri ön değişime 
uğrayarak sindirimi 
kolaylaştırır hale 
gelir. Yoğurdun bazı 
hastalıklara karşı 
koruyucu ve tedavi 
edici özellikleri de 
vardır. Bağırsak 
zehirlenmeleri, kro
nik ishal, dizanteri, 
hazımsızlıktan kay
naklanan ağız 
kokusu, kabızlık, 
mide taşması gibi 
hastalıklar ile 
hamilelikte sıkıntı ve 
düzensizlikleri gider
mede yoğurt önemli 
bir yere sahiptir. 
Yoğurt bağırsak flo
rasında asidik ortam 
oluşturması sonucu, 
kokuşturucu ve 
zararlı bakterilerin 
gelişmesine engel 
olması nedeniyle bu 
tür bakterilerin yaşa
masına izin vermez. 
Boyi.ece îukbııı ıııdu- 
delerin .oluşumu 
engellenmiş olur" 
dedi. Tarakçı, 
ayrıca yoğurttun 
insan ömrünü uzat
tığına ilişkin ciddi 
bilimsel tespitlerin 
sözlerine ekledi.

Özellikle kış ayların
da sık görülen 
gribal enfeksiyon
ların, soğuk algınlığı 
ile karıştırılmaması 
istendi.
Çanakkale 
İl Sağlık Müdürü 
Dr. Ilhan Güney, 
gripin influenza 
adı verilen bir 
virüs tarafından 
oluşturulan, ani 
olarak 39 santigrat 
derece üzerinde 
ateş, şiddetli 
kas ve eklem 
ağrıları, halsizlik, 
bitkinlik, titreme, 
baş ağrısı ve 
kuru öksürük 
gibi belirtilerle 
başlayan enfeksiyon 
hastalığı olduğunu 
belirterek, 
"Grip, özellikle 
çocuklarda, 
yaşlılarda ve kalp, 
böbrek, şeker gibi 
kronik hastalığı olan 
.kişilerde çok daha 
ağır seyretmekte ve 
ölüme kadar vara
bilen ciddi sonuçlara 
yol açmaktadır. Bu 
kadar ciddi tablolara c 
yol açabilen grip, 
halk arasında çok 
sık oiarak soğuk 
algınlığı ile 
karıştırılmaktadır.
Soğuk algınlığı 
ateş, hafif kırgınlık, 
burun akıntısı, 
hapşırma gibi 
belirtilerle kendini 
gösteren, halsizliğe

yol açmadığı için 
yatak istirahat! 
gerektirmeyen bir 
hastalıktır ve grip ile 
kesinlikle karıştırıl
mamalıdır" dedi. 
Gribin çok kolay 
ve hızlı bulaştığını 
anlatan Güney, 
"Grip, öksürük ve 
hapşırıklar ile 
etrafa saçılan 
damlacıklarının 
hava yolu ile 
bulaşması, hasta 
kişiler ile direkt 
temas edilmesi ve 
hasta kişilerin 
ağjz-burun 
akıntıları ile temas 

etmiş eşyalar 
yoluyla bulaş 
maktadır. Bu 

hastalığının tedavisi, 
ortaya çıkan belirti
lerin tedavisi şek
lindedir. Ateşin 
düşürülmesi, burun 
akıntısının giderilme
si, halsizlik ve kırgın
lığın giderilmesi şek
linde tedavi ile 
düzenlenir ve yatak 
istirahatı önerilir. 
Gripten korunmanın 
başlıca yolu ise 
vücut direncinin 
düşmesini engelle
mekten geçer. Bu 
bakımdan mevsime 
uygun giyinmeli, bol 
sulu gıdalar, taze 
sebze ve meyve 
tüketilmelidir.
Hastalar ile yakın 
temastan, ortak eşya 

kullanımaktan 
kaçınılmalıdır" 
şeklinde konuştu. 
Dünya Sağlık 
Örgütü ve 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından çeşitli 
grupların gribe 
karşı risk altında 
olduğunu kaydeden 
Güney, "Sağlık 
otoriteleri belli 
gruplarda bulunan 
kişilerin mutlaka 
her yıl aşılanması 
gerektiğini 
belirtiyor. Buna 
göre 65 yaşından 
büyük kişiler, 
şeker, astım, 
kronik akciğer 
hastaları, kronik 
kalp ve damar 
sistemi hastaları, 
bağışıklık sistemi 
baskılanmış 
kişiler, kronik 
kan hastalığı-hemo- 
globinopati olanlar, 
kanser hastaları, 
immunsupresif kul
lananlar, huzurevi, 
bakımevi vb. ortam
larda yaşayanların 
grip aşısı olmaları 
tavsiye ediliyor. 
Bunun dışında 6 
yaşından küçük 
trStîek'Gr, 
yumurtaya karşı 
alerjisi olanlar, 
hamileliğin ilk 
3 ayı içinde olan 
bayanların grip 
aşısı olmamaları 
gerekiyor" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜŞÜ

İtfaiye 410
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5-|4 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası f 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
30 Kasım 2007 Cuma 

DEMİRİZ ECZANESİ 
D.Subaşı Mh. Ş.Cemal Sok. 

No:14 Tel: 5132974 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2918 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



aakebap ve YEMEK SALONU
IÇamf!Ani[aU

merve
KEBAP ve YEMEK SALONU 

tdunUk’te aitenltıte takat ehcdjlnla tek atitk

Adana Kebap+Ayran + Salata 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 
10 Adet Lahmacun + 1 Litre Cola 
Kıymalı Pide + Ayran + Salata 
Adana Dürüm 
Döner + Dürüm + Ayran

6.00 YIL
10.00 YIL
12.50 YIL
3.50 YIL
3.00 m

3.50 YIL

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay
Çorba
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı)
İskender + Tatlı
Urfa Kebabı + Salata + Künefe
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran
Pideli Köfte + Sütlaç

Çorba + Yemek + Pilav + Ayran + Salata 5.00 YIL
ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: 

İŞKEMBE - PAÇA ■ MERCİMEK ■ EZOGELİN 

^tUMlÜnİ^lfİİ, 

İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK
Yel: 0.224 512 20 02

TABLDOT VERİLİR.

uHP'Gii
Etili!»

İLEM YEMEK. SAN. TİC. LTD.

✓SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE

4.00 HL
1.50 HL
5.00 HL
6.00 HL
7.00 YIL
5.00 HL
6.00 HL

’TO EV YEMEKLERİ -TATLI ÇEŞİTLERİ j
/KAMU KURUM VE KURULUŞLARIM

fadıpiM katılan tün tfiMÜk Ulum tyMif thiı.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FRTUfifl ÖDEME NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone, Avea 
Elektrik, Su. Telekom

K.K. Borçları, Baakur, SSK
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZrSMrtE SHDP'TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Sıpile ADSL Türk Telekom BAŞVURU NOKTASI
- D-SMART SATIŞ NOKTASI
-- CEP TELEFONU SATIŞI

TURKCELL ■ VODAFONE ■ AVEA ■ KONTÜR SATIŞI 
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI

CEP TELEFONU AKSESUARLARI
VE TÜM TEKNOLOJİK ÜRÜN1ER |

nnATİlZ KRFnİ ^ANİLA b ANİCA dolAŞMAdAN UyqtN kREdİ SEÇENEklERI

I ■ > İlliL1/1__________ İliTİyAç kREdisi * taşit kredisi ve koNuT kREdisi ,

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 512 12 OO
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