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erme Kaplıcası ve çevresi yeni düzenleme ile hayat bulacak

(aplıca te Otel projeleri Meclisle
r Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
I ok eleştiri aldığı konuların başında gelen 
me Kaplıcası’nın durumu yaptırılan yeni 
je ile gün ışığına çıkıyor. Kalp hastaları 
önemli bir su kaynağı olan Gemlik Kap 

sı için proje hazırlatan Belediye Başkanı 
gut, konuyu Pazartesi günü yapılacak Be 
ye Meclis toplantısında üyelere anlatacak. 
ılıca yanına 250 yataklı bir Otelin de yapıl- 
|ı planlanıyor. Haberi sayfa 3'de

GüneBakış
Kadri GÜLER

Ilıca (Kaplıca) Projesi
| Pazartesi günü Aralık ayı olağan toplan
anı yapacak olan Gemlik Belediye Mec 
li'nin gündeminde eski Terme Kaplıcası ve 
ıvresine yapılacak proje görüşülecek.

1 Gemlik Kaplıcası’nın suyu ılıktır.
ı Sanırım 37. derece sıcaklığa sahip az bu 
nan bir "Ilıca "dır.
Kaplıcalarda su sıcaklığı genelde 70 

'rece dolayındadır.
I Yüksek tansiyonu olanlar, kalp hastaları 
>lay kolay bu kaplıcalara gidemezler.
I Ama, Gemlik Kaplıcası bu hastalar için 
Mal yerdir.
I Bir de fizik tedavi ve rehabilitasyon so 
ınu olanlar için..Devamı sayfa 5'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gcmlikkorfezgazetesi.com
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Sefillik....
Her geçen gün yaşananlar bizi daha da 

sefilleştiriyor.
İnsanoğlu giderek kendisinden daha 

da uzaklaşıyor.
Para hırsı...
Tüm değerlerin önüne geçti.
kaynakların azalması,ihtiyaçların art

ması ve insanların az olan kaynaklardan 
daha çok pay isteği zavallılığa neden 
oluyor.

Ortalık ihtiras,kin ve öfkeden geçilmi
yor.

Artık..
İnsanoğlu'nun tüm önyargılarından arı

narak geleceği kurgulaması,dünyaya 
hükmeden "tüccarların kendi "canları" 
için tüm dünyanın canına okuma girişim
lerini bertaraf etmesi gerekiyor.

Onun için de...
Derinlerde kalmış duyguları ön plana 

çıkartmak şart..
Sevgi...Barış..Direniş...
Savaş..
Kavga..
Kıyamet..
Dinsel ve etnik kavgalar..
Sonu gelmek bilmeyen, insanoğlunu 

birbirine düşüren anlamsız çatışmalar.
Geçen yüzyılda yaşamış Victor 

Hugo'nun bir asır sonrasına ışık tutan şu 
saptaması akıldan çıkacak gibi değil;

"İhtiyaçları çok fazlalaşan insanlar 
kendi öz kaynaklarının sınırlarını zorla
maya itilir .Işık gölgeye dönüşür ve karan
lık yüreklerini doldurur."

Ne yazıkki..
Buğun dünyayı yönetenler "gerçek

lere" kulaklarını tıkıyorlar.
Kardeşlik, eşitlik ve özgürlük vaad 

ederek iktidarı ellerine geçirenler iş ve 
ekmek isteyenleri "ihanetle" suçluyorlar 
ve etkisiz hale getirmek için uğraşıyorlar.

İşin daha da vahimi..
İnsanlığın sonunu bilinçli olarak hazır

layanlar dünyayı yönetiyorlar.
Silah tüccarları..
İlaç tüccarları..
Biri barış için., "kan" dökmekten , 
Diğeri sağlık için "zehir" saçmaktan 

çekinmiyorlar.
Amaçlarına ulaşmak için her türlü yola 

başvurarak hükümetler kurup hükümetler 
deviriyorlar.

Dünya'yı yaşanılır olmaktan çıkarıp 
bataklığa dönüştürüyorlar.

Dün Avrupa'da yaşananlar..
ABD'de yaşananlar..
Şimdi Ortadoğu'da yaşananlardan fark

lı değil..
Etnik ve dinsel duyguları kaşıyıp 

ortalığı kan gölüne çevirmek..
Problem zor..
İçinden çıkılması güç. 
Ama çözmek gerek. 
İnsanlığın mutluluğu için.. 
Yaşanabilir bir dünya için.. 
Yılmadan....
Yorulmadan...
Kaçmadan....

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÇMŞtan tmllilsı itil iri davranış
II

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hafif zihinsel ve 
Ortopedik Engelliler 
artık bilgisayar 
eğitimi alacaklar. 
Özürlülere verdiği 
destekle kamu 
oyunda ses getiren 
ÇIMTAŞ A.Ş. şimdi de 
hediye ettiği bilgisa
yarla özürlü 
eğitimine verdiği 
önemi bir kez daha 
gözler önüne serdi. 
Bursa Engelli Çocuk
ları Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri'nin girişimleriyle 
Muş ve çevresinde 
bulunan köylere giysi 
yardımında bulunan 
ÇİMTAŞ A.Ş. Ata 
Mahallesi’nde 
bulunan Özürlüler 
Okuluna eğitim 
amaçlı bilgisayar 
hediye etti.
ÇİMTAŞ A.Ş. ayrıca 
Tuğba Uyar isimli 
genç kıza hediye 
ettiği tekerlekli san
dalye ile onu ve 
ailesini mutlu etti. 
Özürlüler Okulu’nda 
öğretmen eşliğinde 
bilgisayar eğitimi 
almaya başlayan hafif 
zihinsel ve ortopedik 
özürlüler artık merak
lı bakışlarla izledikleri

bilgisayarı kullanmayı 
öğrenebilecekler. 
ÇİMTAŞ A.Ş. İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Fatih Mehmet Şenli 
ile insan Kaynakları 
Sorumlusu Akgün 
Erakçoru'nun 
özürlülere 
yönelik yaptıkları 
destekten sevinç 
duyduklarını belirten 
Bursa Zihin sel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri, kendilerine 
ve ÇİMTAŞ çalışan
larına teşekkür etti. 
Hayırsever kişi ve 
kuruluşların yaptıkları

desteklerle buğüne 
geldiklerini belirten 
Tamer Sivri, 
bünyelerinde

SATILIK-KİRALIK LÖK 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 
yqk|n. Ofis ve Mağazalar.

baytasinsaat.com Tel: 51342 21 Fax:51317 94

I

eğitim verdikleri 
60 çocuk adına 
herkese teşekkür 
ettiklerini söyledi.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı • J 
siding kaplama, 
V Doğalgaz Kombi Sistemi, 

Otoparklı, Asansörlü, 
'S Hazır Mutfak,

Dış kapı çelik kapı, 
vMç kapılar amerikan kapı,

Salon ve odalar laminant parke, 
Islak zeminler seramik

o

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
baytasinsaat.com
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Terme Kaplıcası ve çevresi yeni düzenleme ile hayat bulacak..

Kaplıca ve Otel 
projeleri Meclisle

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un en çok eleştiri aldığı konu
ların başında gelen Terme Kaplıcasının durumu yaptırılan yeni proje ile 
gün ışığına çıkıyor. Kalp hastaları için önemli bir su kaynağı olan Gemlik 
Kaplıcası için proje hazırlatan Belediye Başkanı Turgut, konuyu Pazartesi 
günü yapılacak Belediye Meclis toplantısında üyelere anlatacak. Kaplıca 
yanına 250 yataklı bir Otelin de yapılması planlanıyor.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YauYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in yarayan 
kanası haline 
gelen ve uzun 
süredir atıl durumda 
bırakılan Terme 
Kaplıcası için 
hazırlanan 
proje Pazartesi 
günü yapılacak 
Belediye Meclisi’nde 
görüşülecek. 
Uzun yıllar önce 
Gemlik'in atlı 
faytonlarla gidilen 
ve doğal sıcak 
suyu ile adından 
söz ettiren 
kaplıcası, gerekli 
verim alınamadığı 
gerekçesiyle 
yıkılarak yerine 
otel ve kaplıca 
yapılarak hizmet 
vermeye başlamıştı. 
1987 yılında 
Otel bölümü 
kapatılarak eski 
belediye başkan- 
larınıdan Hakkı 
Çakır zamanında 
Devlet Hastanesi'ne 
dönüştürülmesinin 
ardından, sadece 
kaplıca kısmı 
halkın hizmetinde 
bırakılmıştı. 
İŞLETMECİ İLE 
ANLAŞMAZLIK 
İşletmecisinin 
Belediye ile

olan sürtüşmesinin 
ardından mahkeme 
kararıyla boşaltılan 
Kaplıca tinerci 
ve balicilerin yuvası 
haline gelmişti.
Yaklaşık üç yıldır 
atıl durumda 
kalan kaplıca sık 
sık Gemlik 
gündemine gelerek, 
binaya belediyece 
sahip çıkılması 
isteniyordu.
Gemlik Belediye 
Meclisi’ne de 
defalarca gelen 
kaplıca konusu 
sonunda yeni 
projesiyle yeniden 
ele alınıyor.
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut 
Hisar Mahallesi 
Karsak Deresi 
yanındaki alan 
projelendirildi.
4959 metrekarelik 
alanda, 250 kişinin 
konaklayabileceği 
bir otel yapılması 
düşünülüyor.. 
Projede bay ve 
bayanlar için ayrı 
ayrı kaplıca tesisi 
bulunuyor.
Yapılacak tesis 
içinde rehabilitasyon 
tedavi merkezi 
ile yüzme havuzu, 
çok amaçlı salon 
ve spor alanı da 
bulunuyor.
Kaplıca merkezinin

hemen yanında 
yapımı süren 
Terminali'nin de 
bulunması 
düşünülen Otel 
ve Kaplıca 
projesinin 
önemini artırıyor. 
Pazartesi günü 
saat 14.00 de 
Aralık ayı ilk 
toplantısını yapacak 
olan Belediye 
Meclisine sunulacak 
olan projenin beğe
nilmesi durumunda 
ihaleye çıkarılma 
şekli tespit edilecek. 
Belediye Meclisi’nde 
ayrıca imarla ilgili 
maddeler de 
görüşülecek.

Suyumuz buharlaşıyor!...
Sayın okurlar bu gün size ağlanacak 

halimize anlatan bir olayı aktaracağım.
Bu sene kuraklık ve neticesinde çekilen 

su sıkıntısını görüyorsunuz. Büyük 
şehirlerd barajlarda ki suyun tükendiği ve 
yakında su kesintisi yapılacağı ve halkın 
büyük sıkıntılar çekeceği biliniyor.

Suyun buharlaşarak yüzde 40’nm kay
bolmasına ilim çare bulmuş iken; Şimdi 
okuyun, hangi asırda yaşıyoruz bu kafalar
la nereye gidiyoruz diye düşünün...

İstanbul'un barajlarda ki suyunu artıra
cak formül "İçinde alkol var" diye uygulan
mıyor. İlim adamları ;

"İstanbul'daki barajlarda buharlaşma 
nedeniyle kaybedilen suyun yüzde 4O'ı 
kurtarılabilir" diyordu.

Doç. Dr. Kasım Koçak'la bir röportaj 
yapılmış..

Koçak bu röportajda, barajlardaki 
buharlaşmayı yüzde 40 oranında azaltacak 
bir kimyasal maddenin olduğunu aktararak 
şunları söylemiş:

"Su, bir barajdan çıkıp kullanıldığı yere 
gelinceye kadar çeşitli kayıplara uğramak
tadır. Bunlar sırasıyla buharlaşma kayıp 
lan, sızma kayıpları, şebeke kayıpları ve 
bilinçsiz su tüketiminden kaynaklanan 
kayıplardır. Bu kayıpların dünya standart
larına çekilmesi sağlanmalıdır."

Koçak, "Suyun buharlaşmasını 
engelleyecek standart nedir?" sorusunu 
ise şöyle yanıtlıyor: "Bu noktada kimyasal 
yöntemlere başvurabiliriz. Bu yöntemin 
esası "negzadekanor ve 'oktadekanol' gibi 
kimyasal maddeler kullanılarak su 
yüzeyinde bir molekül kalınlığında ince bir 
film tabaka oluşturulmasına dayanır.

Yöntem büyük barajlarda daha etkindir. 
Bu yöntemlerle bir barajda meydana gelen 
buharlaşma yüzde 40 oranında azaltıla
bilir."

"İstanbul Belediyesi'nin bu bilimsel 
çalışmadan ve sonucundan haberi var 
mı?" diye soruluyor.

"Bu yöntemden elbette belediyenin de 
haberi var.

Ancak bunu uygulaması mümkün 
değilmiş" diyor.

Sonra da yeni soru beklemeden cevabı 
kendisi veriyor: "Çünkü bu uygulamada 
kullanılacak kimyasal maddenin içinde 
alkol de var. Belediye suya alkol katılması
na yanaşmak istemiyor."

Düşünebiliyor musunuz, İstanbul su 
rezervlerinin buharlaşmasını, yani yok olup 
gitmesini yüzde 40 engelleyecek bir 
kimyasal uygulama yapılabiliyor ama 
içinde alkol olduğu için AKP'li belediye 
buna yanaşmaya cesaret edemiyor.

Oysa bu kimyasal içindeki alkol anında 
uçup gidiyor, ki zaten suyu koruyan da bu 
buharlaşma.

Ama AK Parti'li belediye milyonlarca 
insanın çıkarı için de olsa yanlış bir 
inanışın peşine takılarak aksini yapıyor.

Üzülmemek elde değil.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KErfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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GEMPORT Turnuvasında
1

güçlü takımlar kazanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
GEMPORT AŞ'nin 
sponsorluğunda 
düzenlenen 2007- 
2008 yılı İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Küçükler Futbol 
liginde güçlü 
takımlar rakiplerini 
farklı mağlup 
ediyor.
Olimpik Halı Saha'da 
devam eden maçlar
da Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
takımı Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu takımını 
çekişmeli'geçen 
maç sonunda 
2-1 yenmeyi başardı. 
Günün ikinci 
maçında ise

I 11 Eylül İlköğretim 
Okulu takımı Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu takımını zor
lanmadan 7-0 yendi. 
Üçüncü maçta 
turnuvanın güçlü 
ekiplerinden biri 
plan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
takımı Borusan 
İlköğretim Okulu 
takımını 5-0 
yenmeyi başardı. 
Günün son 
maçında ise Şehit 
Etem Yaşar

Gemlik Lig 
Heyeti internette

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te Ortaöğrenim ve İlköğretim okulla 
rında spor yapan gençlerin bilgi edinecekleri 
internet sitesi hizmete girdi.
Lig Heyeti Sekreteri Ali Görücü tarafından 
oluşturulan sitede Beden Eğitimi öğretmen
lerine yönelik her türlü bilgiler ve talimatlar 
yer alıyor.
www.gemligheyeti.com adresinde oluşturu
lan sitede Gemlik'te yapılan tüm sportif 
etkinlikler ile sonuçları takip edilebilecek. 
Spor yapanldr ve meraklıları için aranılan bir 
site oluşturduklarını söyleyen Lig Heyeti 
Sekreteri Ali Görücü, okulların sporla ilgili 
tüm çalışmalarının siteden takip edilebile
ceği bunun yanı sıra lig heyetinin düzen
lediği her türlü müsabakaların haberlerinin 
de bu sitede yer alacağını duyurdu. 
Bakanlık tarafından açıklanan sportif tali
matların hazırlanan siteden takip edilme 
imkanının da bulunacağını bildirdi.

ilköğretim Okulu 
takımı

TSO Gazi İlköğretim yenerek avantaj
Okulu takımını 3-1 sağladı.

KHŞ€D€ BEKLEMEK YOK

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

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

AKP Özürlüler Komisyonu 
Özürlüler Gecesi düzenliyor
AKP İlçe Teşkilatı Özürlüler Komisyonu 
Başkanlığı Bursa Zihinsel Engelli Çocukları 
Koruma Derheği ile ortaklaşa 3 Aralık 
Dünya Özürlüler günü nedeniyle pazartesi 
akşam saat 19:00'ta Kültür Merkezinde 
etkinlikler düzenleyecek.
Şiirlerin okuhacağı, özürlü vatan* 
daşlarımızın resimlerinin ve el emeklerinin 
sergileneceği gecede, Genetik Uzmanı Dr. 
Taner Durak bir konuşma yapacak, slayt 
gösterimi ve Engelliler Komitesi tarafından 
folklor gösterisi, saz ekibi yer alacak. 
Konuyla ilgili açıklama yapan AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin, Özürlüler Komisyonu 
Başkanı Serâp Uysal ve komisyon üyeleri 
tarafından etkinliğin organize edildiğini 
belirterek, amaçlarının hep özürlülerin 
yanında olari AKP iktidarının bu önemli 
gecede de özürlülerimize ve vatan I 
daşlarımıza bir şeyler vermek olduğunu ve 
herkesin gecede bulunmasını istedi. 
"Sağlık ve eğitim başta olmak üzere her 
alanda, özürlülere borcumuz ve sorumlu* 
luğumuz öldüğünü aklımızdan çıkarmaya
cağız" diyen Şahin, engelli bireylerin, en az 
diğer bireylet kadar, sağlık, eğitim, iş edin
me, sosyal ve siyasal hayata katılma hakları 
olduğunu ve toplum olarak engellilere 
gereken ilgi ve desteği sağiamak zorunda 
olduklarını ifade etti.

‘Gemlik Körfez* internette wwwgemlikkorfezqazatesirom
BEKO CASIO 398SR 8GE 41204408 

Nolu yazar kasanmın ruhsatı kaybol
muştur. Hükümsüzdür. İsmail BİTEN

http://www.gemligheyeti.com
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Gemlik "lhca"sı bizim çocukluğu
muzda kasabanın en gözde mekanla 
nndandı.

Annelerimiz bizi sık sık llıca’ya gö 
türürdü.

Eski binasında genel bir havuzu 
vardı.

Burada yüzmeye bayılırdım.
O günlerde Gemlik 5 bin nüfuslu 

bir küçük kasabaydı.
Mahalleli, llıca’ya gitmek için gün 

kararlaştırırlardı.
Otomobillerin az olduğu o günler 

de, kasaba içi ulaşım faytonlarla 
sağlanırdı.

Iıcanın müdavimleri de vardı.
O güzelliği bugün yaşamamız 

mümkün mü?
Eski Gemlikliler o günleri unut

maz.
Mutlaka aklının bir köşesinde 

anneleriyle llıca’ya gidişlerinin bir 
anısı vardır.

Gel zaman, git zaman Gemlik’in 
ılık sulu ılıcası modernleştirildi.

Eski yapı Belediye’ce yıkılarak 
bugün düşünüldüğü gibi otel ve ayrı 
bir kaplıca yapımına girişildi.

Eski belediye başkanlarından 
Emin Dalkıran bu projeyi gerçek
leştirdi.

Eski Ilıca’hin yerini mermer 
döşenmiş yepyeni bir Ilıca aldı.

Ilıca ve kaplıcalar aynı kapsam 
içinde sınıflandırılan, ancak su ısısı 
değişik su kaynaklarıdır.

Ilıca (Kaplıca) Projesi...

Güne|Bakış |

O günden bugüne Gemlik Ilıcası 
işlevini sürdürdü.

Ne zamana kadar, Gemlik Beledi 
yesi’nin Ilıca işletmecisine dava 
açıp, tahliye kararı çıkartasıya kadar.

Gemlik’in nüfusun az olduğu 
dönemlerde Ilıca bir bakıma eğlence 
merkeziydi.

Birçok aile o günlerde Bursa 
Kaplıcalarına da giderdi.

Ben de Kumlahların işlettiği bir 
kaplıcaya gittiğimizi hayal meyal 
anımsarım.

Zamanla aileler llıca’ya gitmez 
oldu.

Nüfus arttı ama llıca’ya ilgi azal 
dı.

Bu işletmecileri de etkiledi.
Hakkı Çakır’ın belediye başkan

lığı döneminde, Terme Otel’i Devlet 
Hastanesi’ne çevrildi.

Kaplıca halkın hizmetine bırakıldı.
İşletmeciler bu işten para kazana

madılar.
Buna işletme hatalarından deyin 

veya halkın ilgisinin azalmasından 
deyin, ne derseniz ‘deyin, Ilıca’nın 

kalitesi düştü.
İşin içine kadın getirilmesi söy

lentileri de girince bu iş kapatılmaya 
kadar gitti.

Birkaç yıldır bir kamu malı ilgisiz
lik ve bakımsızlıktan harabeye dön 
dü.

Bu harabenin kalıntıları arasına 
tinerci, balici dediğimiz çoçuk ço 
cukları dadandı.

Güzelim Ilıcamız Gemlik halkı 
yararına değil, balici ve tinercilerin 
mekanı oldu.

Ne kapısı kaldı, ne penceresi..
Havuzu mikrop yuvası haline 

geldi.
Biz, Gemlik Kkörfez olarak sık sık 

bu durumu haber yapıp, belediyeyi 
uyardık.

Belediye Meclisi’nde muhalefet 
partilerinin üyeleri konuyu gündeme 
taşıdılar.

Bu alanın yeniden düzenlenmesi 
kararları alındı.

Birkaç yıldır llıca’nın akibetini 
uzaktan izleyen Belediye Başkanı 
mız şimdi bu konuda bir proje hazır

latılmış.
Bu projeyi ilk kez eski Belediye 

yerine yapılacak iş merkezinin pro
jelerinin tanıtımında gördük.

Görünüş olarak modern bir yapı.
Düşünce güzel..
Bu alanın Gemlik halkına yeniden 

kazandırılması da güzel.
Bence güzel olmayan, böyle bir 

projenin ısmarlama olarak yaptırıl
masıdır.

Bu tür kalıcı projeler yarışma so 
nucu belirlenmelidir.

Bu projeyi ısmarlayan Belediye 
Başkamdir, beğenen de...

Meclise gelen bu projenin alter
natifi var mı?

Yok.
Sunum, ya beğenirsiniz, ya da be 

ğenmezsiniz mantığı taşıyor.
Ben beğendiysem, herkes beğen

men mantığı bir bakıma..
Böyle olmamalıydı.
Bir de bu projenin maliyetinin be 

tediye bütçesinden karşılanması 
sorunu var.

Acaba, "Yap işlet devret’’ modeli 
uygulanamaz mıydı?

Belediye Meclisi Pazartesi günü, 
Gemlik için önemli ve büyük maliyet 
tutacak bir projeyi görüşecek.

Karınca kararınca ben de 
bu konuda görüşlerini ortaya koy
dum.

Çorbada bir parça tuzum olsun 
diye.

Oi «iler artık iişiinıeyecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Anadolu 
Meslek ve Kız Meslek 
Lisesi doğalgaz hattı 
bağlamak için yaşa 
nan krizin aşılma
sıyla ısınma sıkın
tısını da çözdü.
Okul Müdürü Ercan 
Yılmaz, okula gelen 
ödenek doğrultusun
da Bayındırlık'ın yap
tığı ihale şartnamesi 
sonucu doğalgaz 
hattının bağlandığını, 
kazanın da yenilen 
diğini bildirdi.
İhaleyi kazanan GEM- 
DAŞ yetki belgeli 
GDS firması tarafın
dan kurulan doğal
gaz hattı ile kazanın 
yakıldığını bildiren 
Müdür Ercan Yılmaz, 
öğrencilerin üşüme 
korkusu bulunma 
dığını söyledi.
Okulun kış aylarına 
girilmesiyle birlikte 
bir çok bölümünde 
badana ve onarım- 
larının da gerçek
leştirildiğini bildiren 
Yılmaz, "Okulumuza

öğrenci ve velilerin 
den ilgi ve talep her 
yıl sürekli artmakta. 
Okulumuz gençleri 
mizin meslek kazan
malarında önemli bir

yer tutmaya başladı. 
Doğalgazın bağlan
masıyla öğrencilerim
iz eğitimlerini sıcak 
sınıflarda görmeye 
başladılar" dedi.

Gemlik Kartez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÖZGÜR

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 ■■ 

Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK B
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Uçak kazasında ölü sayısı 57'ye yükseldi!
Atlasjet 
Havayollan'nın İstan
bul-lsparta seferini 
yapan ve içinde 49 
yolcu ile 7 mürette
bat bulunan uçak 
İsparta'nın Keçiborlu 
ilçesi Türbetepe mev 
kiinde düştü. 
Uçaktan kurtulan 
olmadığı bildirildi. 
Yetkililer, uçağın 
İsparta Süleyman 
Demirel Havaalam'na 
inmek üzereyken 
temasın kesildiğini 
kaydettiler.
Atlasjet Havayolları 
Üst Yöneticisi (CEO) 
Tuncay Doğaner, 
MD83 tipi KK4203 
sefer sayılı uçağın 
İstanbul-lsparta 
sefer saatinin 23.20 
olduğunu, ancak 
uçağın Priştina'dan 
İstanbul'a gecikmeli 
gelmesi nedeniyle 
00.50'de rötarlı 
olarak kalktığını da 
bildirdi. Bu arada 
uçaktaki yolcuların 
yakınları da Atatürk 
Havalimam'na 
gelmeye başladı. 
KURTULAN OLMADI 
Atlasjet Havayolları 
Üst Yöneticisi' Tun 
cay Doğaner, İstan
bul-lsparta seferini

yaparken düşen 
uçakta kurtulan 
olmadığını bildirdi. 
Doğaner, Atlasjet'in 
Florya'daki genel 
müdürlük binasında 
düzenlediği basın 
toplantısında, "Şu 
anda helikopter, en 
kazın yanında. Maa 
lesef hayatta kalan 
olmadığı bilgisini 
aldık" dedi.
YOLCULARIN 
İSİMLERİ 
BELİRLENDİ 
Atlasjet Havayolla 
n'nın İstanbul-lspar 
ta seferini yaparken 
düşen uçakta bulu- 
nan yolcuların isim-, 
leri belirlendi. 
Uçaktaki yolcuların 
isimleri şöyle: 
"Özlem Karatas. Nuri 
Tığlı, Bahri Öndürü 
cü, M.Rafi Taşkent, 
Muhsin Öndürücü,

Şakir Özsoy, Kasım 
Mehmet Saygılı, 
Perihan Kutlu, Si 
nem Kutlu, Aysun 
Fatime Balcı, Mus 
tafa Zengi, Davut 
Demirkurt, Hayri Tok 
göz, Tevfik Büyük 
çaylı, Mehmet Yiğit 
başı, Zeliha Yiğitba 
şı, Özgen Berkol 
Doğan, Engin Abat, 
Engin Arık, Sibel 
Uysal, Mehmet Yıl 
maz, Necati Kartal, 
Saniye Kartal, Hakan 
Ulutaş, İskender Hik 
met, Şenel Fatma 
Boydağ, Fahrettin 
Oğurlu, Özcan Oğur 
lu, Hakan Yakup Tul 
lu, Alp Tezcan, Oğuz 
Cafer Çiftçi, Yusuf 
Çiftçi, Nazire Kur 
naz. Gözen Polat. 
Mustafa Fidan, Do 
ğan Göktaş, Hazal 
Kaynak, İsa’Çoban 

kaya, Saniye Çoban 
kaya, Yaşar Çoban 
kaya, Burhan 
Tepebaşı, Ruşen 
Mustafa Hamza 
Hemreli, Fuat Güler, 
Mustafa Çalışkan, 
Kenan Büyük, Süley 
man Hilal, Ayşe Can 
türk, Melike Ceylan, 
Sadettin Baysal” 
Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan açıkla
maya göre, yer hiz 
metleri ve Atlasjet 
Havacılık tarafından 
kontrolleri yapılarak 
Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü'ne teslim 
edilen kesin yolcu 
listesinde 49 yolcu 
ve bir bebeğin bulun 
duğu tespit edildi. 
Kazada hayatını kay 
bedenlerin sayısı ise 
57 olarak kesinleşti. 
Kurtarma ekipler 
tarafından olay 
yerinde hayatını 
kaybeden yolcuların 
tamamına ulaşıldı. 
UÇAĞA BİNMEKTEN 
SON ANDA 
VAZGEÇTİ
Doğuş Universitesi'n 
den 3 öğretim görev 
li'sı'nı'n hayatini kay
bettiği kazada uçağa 
binmekten son anda 

vazgeçen Doç. Dr. 
Serkant Arıçetin, 
arkadaşlarının THY 
uçağıyla gitmeyi 
düşündüğünü,an 
cak karar değiştire 
rek Atlas jet'i tercih 
ettiğini söyledi. 
İstanbul-lsparta şefe 
rini yapan uçağın 
düşmesi sonucu 57 
kişinin hayatını kay
bettiği olayda prog 
ramını değiştirerek 
uçağa binmeyen 
Doç. Dr. Serkant 
Arıçetin yaptığı açık
lamada, 4 fizikçi 
olarak bu proje içeri 
sinde yer aldıklarını 
ancak ailevi bir ne 
denden dolayı prog 
ramını değiştirdiğini 
belirterek, "Pazar 
günü orada olacak
tım. Çok rahatsız 
uyudum. Kabuslar 
gördüm. Şimdi anlı 
yorum ki gördüğüm 
kabuslar gerçekleri 
yansıtıyormuş. Sa 
bah 07.30'da haber 
aldım. Ülkemize yeni 
bilim insanları yetiş 
tireceğiz hevesin 
deydik” dedi. 
Arıçetin hayatını 
kaybeden öğretim 
görevlilerinin aslında 
Türk Hava Yollan'na 

(THY) ait bir uçakla 
gitmeyi planladığını, 
bir değişiklik 
yapıp Atlasjet ile 
gittiğini söyledi. 
Doğuş Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mithat Uysal da, 
"Amaçlan Türki 
ye’nin geleceğini 
sağlam zeminler 
üzerine oturtmak 
için gereken bilimsel 
altyapıyı oluşturmak 
olan meslektaşları 
mız bu kutsal hedef 
uğruna verdiğimiz 
bilim şehitleri olarak 
anılacaklardır" 
şeklinde konuştu. 
Acı haberin ardından 
Doğuş Üniversite- 
si’nde bayraklar yan 
ya indirilirken haya 
tını kaybeden 
Doğuş Üniversite
sinde görevli Prof. 
Dr. Fat ma Şenel 
Boydağ, Doç. Dr. 
İskender Hikmet ve 
Araştırma Görevlisi 
Mustafa Fidan için 
de bir taziye defteri 
açıldı. Hayâtı kaybe
den görevliler için 
çalışma odalarının 
kapılarına 
fotoğrafları yapıştı 
rılarak çelenk 
konuldu.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK...

34 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 
Körfez Ofset matbaacilik-yayincilik-reklamcilik 
istiklal Cad. Bora Sok, Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Bursa’ya 2008’de yatırım yağacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2008 yı 
lı bütçesi 567 milyon 
679 bin YTL, BUSKİ’ 
nin 225 milyon YTL 
olarak kabul edildi. 
Tarihi Büyükşehir 
Belediye Binası’nda 
gerçekleştirilen 
meclis toplantısında 
ele alınan bütçenin 
347 milyon 360 bin 
YTL’ sinin ise yatırım
lara ayrıldığı belirtildi. 
Geçen yıla oranla 
bütçede yüzde 42’lik 
bir artış gerçek
leşirken, yatırımlara 
ayrılan payın ise büt 
çenin yüzde 61’ni 
oluşturduğu kaydedil
di. Meclis Başkan 
vekili Fahreddin 
Yıldırım, Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Bur 
sa’nın geleceği için 
yaptığı yatırımların, 
halkın yüzünü gül 
dürdüğünü ifade 
eden Yıldırım, “Yarın 
lara yaşanılabilir bir 
Bursa bırakmak için 
yapılan çalışmalara 
katkıda bulunmak 
hepimizin görevidir. 
Bursa yerel yönetim
ler tarihinde altın t. 
dönemini yaşıyor. 
Belediyecilik hizmet
lerine getirilen kalite 

sayesinde, Bursa’mız 
geleceğine güvenle 
bakabiliyor. Ulaşım 
konusunda hep 
konuşulan ama bir 
türlü çözülemeyen 
sorunlar bu dönemde 
çözülmüş, trafiğin ki 
litlenen noktalarında 
alınan kalıcı önlemler 
sayesinde Bursa’da 
ulaşım rahatlamıştır. 
Kentsel dönüşüm pro 
jelerini de başarıyla 
hayata geçiren Büyük 
şehir Belediyesi, 
Bursa’yı modern kent 
görünümüne kavuştu
rup marka kent 
olmasındaki karar
lılığını göstermiştir” 
diye konuştu.
2007 yılında plan
lanan yatırım 
bütçesinin 215 milyon 
YTL olduğunu hatırla
tan Yıldırım, şu ana 
kadar bu miktarın da 
üzerinde 271 milyon 
YTL’lik yatırım 
yapıldığını, 2007 yılı 
sonunda ise yatırım 
oranının 275 milyon 
YTL’ye ulaşacağını 
kaydetti. Başkanvekili 
Yıldırım, Büyükşehir 
Belediyesi’nin altyapı
dan, sosyal belediye
ciliğe, kültür sanattan 
spor faaliyetlerine ka 

dar her alanda yaptığı 
yatırımların bugün 
meyvesini vermeye 
başladığını söyledi. 
AKP Meclis Grup 
Sözcüsü Refik Yılmaz 
ise, bütçeyi değer
lendirdiği konuş
masında, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı 
hizmetler ile BursalI 
ların hayatını kolay
laştırdığına dikkati 
çekti. Büyükşehir Be 
lediyesi’nin, başta 
kent trafiğine nefes 
aldıran ulaşım yatı 
rımlarının yanı sıra 
her alanda Bursa’da 
daha önce yapılma 
mış hizmetleri sun
duğunu anlatan Yıl 
maz, Türkiye’de 347 
milyon YTL ile büt 
çesinin yüzde 61’ni 
yatırımlara ayıran bir 
belediye daha olma 
dığını kaydetti.
Yılmaz, 2008 yılının 
da Bursa için yeni 
hedeflerin hayata ge 
çirileceği yıl olacağını 
sözlerine ekledi.
CHP Grup Sözcüsü 
Ayhan Solak da, 
Büyükşehir Belediye 
si’nin bütçeden yatı 
rımlara yüzde 61 ora 
nında büyük bir pay 
ayırmasından duy

duğunu memnuniyeti 
dile getirdi.
Konuşmaların ardın
dan, Büyükşehir Bele 
diyesi’nin 567 milyon 
679 bin YTL olarak 
öngörülen 2008 yılı 
bütçesi kalemleri tek 
tek okunarak onaylan 
dı. Bağımsız Meclis 
Üyesi Semih Pala’nın 
dışında bütçe oyla
masına tüm meclis 
üyeleri evet oyu 
verdi.
Öte yandan meclis 
toplantısı öncesi ya 
pılan Büyükşehir Be 
tediyesi Şu ve Kana 
lizasyon İdaresi 
(BUSKİ) Genel Kuru 
lu’nda kurumun 2008 
yılı bütçesi 225 mil 
yon YTL olarak onay
landı. Genel kurul top 
lantısında ele alınan 
bütçenin 203 milyon 
40 bin YTL’ sinin gi 
der olarak belirlendiği 
kaydedildi. 98 milyon 
215 bin YTL’ si yatı 
rımlara ayrılan büt 
çede oluşan 21 mil 
yon 960 bin YTL’ lik 
açığın ise geçmiş 
dönemlerde alınan 
borçların geri öde 
meleri olduğu 
kaydedildi.
BUSKİ Genel Kuru

lu’na başkanlık eden 
Büyükşehir Belediye 
Meclis Başkanvekili 
Fahreddin Yıldırım, 
BUSKİ’nin Türkiye’de 
ki su idareleri arasın
da kalite yönetim bel
gesi alan tek kurum 
olduğunu söyledi. Şu 
anda taşra ve merkez 
dahil 644 bin olan 
BUSKİ’nin abone sayı 
sının 2007 yılı sonun
da 648 bin 373’e yük
selmesinin beklen 
diğini kaydeden Yıldı 
rım, bu sayının 2008’ 
de ise 663 bin olarak 
tahmin edildiğini 
söyledi. BUSKİ’nin, 
en kaliteli ve hızlı alt 
yapı hizmetini vermek 
için gerekli gayreti 
gösterdiğini belirten 
Yıldırım, çalışmalar 
sayesinde Bursa’da 
yüzde 64’lerde olan 
kaçak su oranının 
Avrupa standardı 
olan yüzde 25’lere 
düşürüldüğüne de 
dikkati çekti. Baş kan- 
vekili Yıldırım, 
BUSKİ’nin hassas 

çalışmaları ile Bur 
sa’nın musluktan 
akan suyu lezzetle 
içilen nadide şehirler
den biri olduğunu 
sözlerine ekledi. 
CHP Grup Sözcüsü 
Ayhan Solak ise 
özverili ve dikkatli 
çalışmalarından do 
layı başta Genel Mü 
dür İsmail Hakkı Çeti- 
navcı, olmak üzere 
tüm BUSKİ çalışan
larına BursalIlar adına 
teşekkür etti. 
Konuşmaların ardın
dan, BUSKİ’nin bütçe 
kalemleri tek tek oku
narak onaylandı.
BUSKİ’nin 2008 yılı 
bütçesi 225 milyon 
YTL olarak genel 
kurulda kabul edildi. 
Bu arada, 1 Ocak 
2008 yılından itibaren 
geçerli olması öngö 
rülen tüm su tarife 
lerinin merkez tarif
eye uyarlanması ile 
ilgili uygulamanın 
2009 yılının Haziran 
ayına ertelenmesine 
de karar verildi.
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“Oğlunun siparişini
getirdim parasını ver” 

diyerek dolandırdı

Çalıştığı şirketin hesabından sahte 
evraklarla 400 bin YTL çalmış

Bursa'mn merkez 
Yıldırım ilçesinde 
yaşlı adamın 
evine gelen 
kimliği belirsiz 
bir kişi "Amca, 
oğlun İsmail'in 
verdiği siparişleri 
getirdim. 
Parasını senden 
alacağım" diyerek 
248.50 YTL 
parayı alarak 
kaçtı.
Zanlının ayrılma
sının ardından 
paketi 
açan yaşlı adam 
dolandırıldığım 
anlayınca polise 
başvurdu.
Edinilen bilgiye 
göre, Meydancık 
Mahallesi Alancık 
Sokak'ta idris

Demir'in (80) 
evine gelen kimliği 
belirsiz bir kişi; 
"Amca oğlun 
İsmail'in verdiği 
siparişleri getirdim. 
Bu paketi al, 
ama parasını öde. 
Toplam 248.50 
YTL tutuyor" dedi. 
Bunun üzerine 
istenilen parayı 
şahsa veren İdris 
Demir, şahsın 
evden ayrılmasının 
ardından paketi 
açtığında verilen 
siparişlerin 
olmadığını ve 
dolandırıldığını 
anlayınca polise 
müracaat etti.
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
çalıştığı yemek fab
rikası hesabından 
internet yoluyla 
düzenlediği sahte 
belgelerle 400 bin 
YTL dolandırdığı 
iddia edilen 
muhasebe 
müdürünü 
gözaltına aldı. 
Şirket hesabından

Kargoyla esrar getirirken yakalandılar
Muğla’nın Marmaris 
ilçesinde, kargo 
vasıtasıyla ilçeye 
uyuşturucu madde 
getiren biri yabancı 
uyruklu iki kişi 
yakalandı.
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Gurup 
Amirliği ekipleri, » 
İzmir'den temin 

aldığı paraların 
bir kısmıyla şans 
oyunu oynadığını 
belirlenen musahebe 
müdürünün paranın 
bir bölümüyle de 
evinin elektrik, 
su faturası gibi 

ödemelerde kul
landığı tespit edildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, şirket 
tahsilatlarında düşüş 
gözleyen yemek 
fabrikasının sahibi, 

ettiği ve yakalanma
mak için genellikle 
kargo vasıtasıyla 
uyuşturucu mad
deleri ilçeye naklettiği 
ve burada pazarladığı 
bilgisi üzerine 
bir kişiyi takibe 
alıp "Dikiş" ope 
rasyonu düzenledi. 
Operasyonda, M.D. 
(30) ve yabancı 

hesaplarında oynama 
yapıldığını söyleyerek 
polise müracaat etti. 
Polisin yaptığı 
incelemede, şirketin 
Muhasebe Müdürü 
Haldun S.'nin (35) 
düzeinlediği sahte 
evraklarla internet 
aracılığıyla hesapları 
kendi hesabına 
aktardığı belirlendi. 
Fabrikanın tüm 
ödemelerinde 
yetkili olduğu belir
tilen Haldun S.'nin, 
internet hesapları 

uyruklu V.B. (32) ile 
birlikte 45 adet 
ecstasy, 6 gram esrar 
maddesi ve esrar 
maddesini içmek için 
kullanılan düzenek 
ele geçirildi. Zanlılar, 
adliyeye sevk edildi. 
Kargo paketinde 
yapılan incelemede, 
paketin içerisinde 
bulunan kot pantolo

aracılığıyla firmayı 
ilk belirlemelere 
göre 400 bin YTL 
dolandırdığı ortaya 
çıktı. Haldun 
S.'nin paranın 
50 bin YTL'lik 
kısmıyla internette 
şans oyunu oynadığı 
tespit edildi. 
Emniyette suçunu 
itiraf eden 
Haldun S, "Evrakta 
sahtecelik ve 
nitelikli dolandırıcılık" 
iddiasıyla adliyeye 
sevkedildi.

nun kemer kısmının 
sökülerek içerisine 
uyuşturucu hap ve 
esrar maddesinin 
gizlenerek tekrar 
dikilmiş vaziyette 
bulunması şaşkınlığa 
yol açtı. Uyuşturucu 
tacirlerinin bu 
yöntemlerle sınır 
tanımadığı ortaya 
çıkmış oldu.
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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.
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k DİKKAT!! A
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
AĞUSTOS AYI FATURASI

© FER. SAT. BEO.
StyaçHı. (
Marta/Tiı ~ 
Çarjun 
Son Endeki " 
fak Endeki __; .

Ek Tâkrtfl..
Trafo Koyta 
Tikelim 
«'çim Fiyat _ 
TûMtlffliuUn .

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.

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

BİLGİ İÇİN... 0226 812 18 29 - 02^6812 23 66
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I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
s Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

I I İlil

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ A^YINIZ
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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

MaddeÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

S

I
I
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http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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SATILIK VİLLA
KAZA ÇELİYORUM DEMEZ! 
FAKAIDEPREMCELIYOR! 

Umurbeç Celal Boyar evlerinde 
Süper ova ve Körfez manzaralı 

sahibinden satılık villa.

(GSM: 0,532 622 66 84

ORHANGAZİ CADDESİNDE 
150 M2 3+1 MASRAFSIZ 

YENİ BİNA 
DOĞALGAZLI - PİMARENLİ 
ANA CADDE ÜZERİNDE
KÖŞE DAİRE SATILIKTIR
O 537 556 90 28

H ELEMAI

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 (Rezervasyon Tel s 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
HELLOVEEN 12.00 ■ 14.1'5. • 16.30 ■ 20.15
TESTERE 4 12.00 -14.00 -16.00 • 18.00 ■ 20.00

KURBANLIK ve ADAKLIK
iı2î)di öz d besimiz krbaDı&nCT 

GemlikBelediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel :Şİ3?148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

OZELAYKENT
İLKÖĞRETİM OKULU
Okulumuz bünyesinde 

çalışacak 
nnn n^ni'/A#i uii UyıdJjîlcııi dıdîliyui

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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BİZİM ELLER FARKLI BİR DÜNYA

CUNDA
Hazırlayan : 

Ersoy SOYDAN

Bu hafta Ege'nin en 
güzel köşelerinden 
birine Cunda'ya gidi 
yoruz. Türkiye’nin 
Ege'deki dördüncü 
büyük adası olan 
Cunda, bozulmamış 
mimari dokusu ve 
doğasıyla dünya 
gözüyle görülmesi 
gereken yerlerin 
başında geliyor.
Cunda'da çevresin

deki ilk yerleşimin 
Pordosolene adıyla 
Lale adasında kurul
duğu, sonradan ken 
tin Maden (Pirgos) 
Adasına taşındığı 
kabul edilir. Cunda'nın 
ise ilk olarak Nasos 
adıyla Dolap Boğazı 
nın ada tarafında yani 
köprü yakınlarında 
kurulduğu, burasının 
bir depremde battık
tan sonra şimdiki ye 
rine taşındığı bilinir. 
Ayvalık koyundaki irili 
ufaklı 22 adadan yal
nızca Cunda'da yerle 
şim bulunuyor.
Aslında adaydı demek 
daha doğru olur, zira 
iki köprüyle karaya 
bağlanmıştır.

Piri Reis 1513 yılında 
yazdığı Kitab-ı Bahri 
ye’de yöredeki adalar
dan Yunt Adaları ola 
rak söz eder. Gunu 
müzde Alibey Adası 
olarak adlandırılan ve 
İtalyanca'da yelken 
açmak anlamına gelen 
Cunda, Rumlarca Mos 
honisi (Güzel kokulu) 
olarak adlandırılıyor- 
du.(*)
Osmanh döneminde 

Ayvalık ve Cunda çev 
resinde ağırlıklı olarak 
Rumlar yaşıyordu. 
Söylenceye göre Do 
nanma komutanı 
Haşan Paşa yaralı 
olarak Ayvalık'a gel 
miş ve bir papaz 
tarafından bakılmış. 
Bunun üzerine ayrı
calıklar kazanan Ay 
valık ve Cunda Rum 
lan ekonomik olarak 
çok gelişmiş. 1862 
yılında belediye örgü 
tü kurulan Cunda'da o 
dönemde 80 Türk ve

H

5470 Rum yaşıyor
muş. Cunda ve Ayva 
İlk 29 Mayıs 1919 gü 
nü Yunan ordusunca 
işgal edilmiş. Yunan 
ordusu Anadolu'da ilk 
direnişle Ayvalık'ta 
karşılaşmış. Yarbay 
Ali Çetinkaya padi 
şahın teslim olun em 
rine uymayarak Yunan 
Ordusuna karşı silahlı 
direnişe geçmiş, ki bu 
olay Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızın da 
başlangıcı kabul edilir. 
Cunda'nın adı da Ali 
Çetinkaya'nın anısına 
Alibey olarak değişti 
rilmiş. 1944 depremi 
ölümlü bir kayıp olma
masına rağmen ada’ 
daki yapılara büyük 
zarar vermiş ve Cun 
da'nın gerilemesine 
neden olmuş. 1952 
yılında yapılan oyla
mayla belediyelikten 
çıkmış ve iki mahalle 
olarak Ayvalık’a 
bağlanmış.
SAVAŞLARIN 

SUÇLUSU YALNIZCA 
BÜYÜKLER
Türkiye ile Yunanis 

tan arasında 1923 
yılında imzalanan 
Mübadele Sözleşme 
sine göre Türkiye'deki 
Rumlarla, Yunanis 
tan'daki Türklerin zo 
runlu değiş-tokuşu 
gerçekleştirilmişti. Bu 
zorunlu göçle her iki 
yakadan çoluk çocuk 
yüz binlerce insan bir 
gün geri dönerim umu 
duyla evlerini, arazi- 

• lerini, işlerini, komşu
larını bırakıp gittiler. 
Cunda'da bundan na 
sibini aldı, giden Rum 
ların yerine Girit ve 
Midilli'den gelen 
Türkler yerleştirildi. 
Rumlar gitti ama 
adanın sokaklarından 
Rumca hiç eksik 
olmadı. Zira Giritli 
Türklerin çoğunun 
anadili Rumca'ydı. 
Mübadiller geldikleri 
yerin kültürünü de 
Cunda'ya taşımıştı. 
Hala daha Cunda 
sokaklarında dolaşır 
ken bu havayı solu 
mak mümkün.
Girit Türkleri doğ

dukları yerleri hTç 
unutmadılar, bunlar
dan biri de 1908 yılın
da Res.mo'da dünyaya 
gelen İsmet Altay idi. 
1960 yılında evinde 
pansiyonculuğa başla 
yan İsmet Teyze'yi 
Cunda’ya gelen he 
men herkes ziyaret 
eder, bir çoğu pansi 
yonunda kalır, ondan 
Girit'i, mübadeleyi ve 
yaşam öyküsünü din
lerdi. 2003 yılında ölen 
İsmet Teyze'nin yaşa 
mı kitaplara ve belge
sellere konu olmuş, 
bir çok gazete ve der 
gide onunla yapılan 
röportajlar yayınlan
mıştı. 1999 yılında doğ 
duğu toprakları ziya 
ret eden İsmet Tey 
ze'yi Yunanlılar Girit 
Manileriyle karşılaş 
mıştı;
"Klene kesto Ayvalık” 
(Ağlıyorlar Ayvalık'ta) 
“Makestin Kriti klene” 
(Girit'te de ağlıyorlar 
ama)
“Ya tus polemus pen- 
dote”
(Savaşların suçlusu) 
“Mono i mağali 
ftene.."
“Yalnızca büyükler 
daima...)
"Osios sti Kriti yenithi 
(Kim ki Girit'te doğar) 
Kserizomo den pşani 
(Yurdundan söküle- 
mez)
Eni tin Kriti mesa tu 
(Taşır içinde Girit'i) 
Mehrı pu tha 
pethani.." 
(Taa ölünceye 
kadar...)

CUNDA 
GİRİTKOKAR 
Çam ormanları ve 

uçsuz bucaksız 
zeytinliklerle kaplı 
Cunda bugün diğer 
tatil yöreleri gibi 
betonlaşmadıysa 
bunu doğal ve tarihi 
sit alanı olmasına 
borçlu. Cunda 
merkezindeki Rumlar 
dan kalma evler ve 
dükkanlarda çok fark
lı. Yüksek tavanlı ve 
Neo-klasik tarzdaki 
yapılar yöreye özgü 
Sarmısak taşı ve 
tuğladan inşa edilmiş.
Cunda'da keyifli bir 

tatil yapmak mümkün, 
ama lüks arayanlar 
buraya gelmesin. Ada 
da daha çok ev pan
siyonculuğu yaygın. 
İster adanın tarih 
kokan sokaklarında 
dolaşın, isterseniz 
koylarına, tepelerine 
gidin. Dinlenmek ve 
huzur bulmak için da 
ha güzel bir yer ola
maz herhalde.
Yorulduğunuzda mola 
vermek için Cunda'nın 
kordonuna gidin. Taş 
Kahve'de bir çay için 
ya da buradaki lokan
talarda yemeğinizi yi 
yin. Yemek deyip 
geçmemek lazım; Ege 
ve özellikle Girit 
Mutfağının bir sentezi 
olan Ayvalık yöresinin 
yemekleri mutlaka 
tadılmalı. Yöreye özgü 
deniz ürünlerinden 
Papalina balığı ve aku 
avadis'le, Istifno otu, 
Aspariça otu, kabak 
çiçeği dolması, deniz 
börülcesi yalnızca 
burada pişirilen 
yemeklerden.
Yemeklerde zeytinyağı 
kullanılıyor, bu da 
insanın ömrüne ömür 
katıyor. Araştırmacılar 
Dünya'da en uzun 
yaşayan insanların 
Giritli olduklarını öne 
sürüyor. Kuşkusuz bu 
bir rastlantı değil; 
çünkü zeytinyağı, ot 
ve deniz ürünleri gibi 
doğal ve sağlıklı 
besinler Girit Mutfa 
ğının temelini oluştu
ruyor.
Birbirinden güzel 

sivil mimari örnek
lerinin görüldüğü 
Cunda'da çok sayıda 
kilise ve manastır 
kalıntısı da var. 
Taksiyarhis Kilisesi, 
adada varlığı bilinen

yedi Rum kilisesinin 
en iyi durumda olanı. 
1873 yılında irişa 
edildiği bilinen kilise, 
mübadeleden sonra 
bir süre cami olarak 
kullanılmış, sonra yine 
terk edilmiş. 1944 
depreminde hasar 
gören ve yer yer çat
layan yapı 2003'te bir 
fırtınada zarar 
görünce de içine 
girmek yasaklanmış. 
Aşıklar Tepesindeki 
Hagios loannes 
Kilisesi ise yanındaki 
bir değirmenle birlikte 
onarılarak Necdet 
Kent Kütüphanesi 
olarak kullanılmaya 
başlandı. Adanın 
yürüyerek ulaşabilen 
yerlerinde de bir çok 
manastır kalıntısı var. 
Bunlardan biri ünlü 
bir zenginin malikane
si olmuş şimdilerde. 
Dalyan Boğazına 
bakan bir yamaçtaki 
Leka Panagia 
(Koruyan Meryem) 
Manastırından geriye 
yalnızca keşişlerin 
kaldığı üç katlı taş 
bina ulaşmış, ancak o 
da özel mülk olduğu 
için yalnızca uzaktan 
görebiliyor. Cunda 
merkezine yürüyerek 
yarım saat uzaklıkta 
yalnızca duvarları 
kalmış iki manastırın 
(Hagios Dimitrios ve 
Taksiyarhis), 
Cunda'nın karşısında
ki Tavuk Adasında da 
temeline kadar 
yıkılmış bir manastırın 
(Hagios loannes 
Prodromos) kalıntıları 
bulunmaktadır.

EL DEĞMEMİŞ BİR 
CENNET:PATERİÇA
Cunda'nın kuzeyin

deki Pateriça bölgesi 
adanın en bakir yeri. 
Pateriça'da pek kim 
senin yaşamadığı iki 
köy de yar. Birinci 
köy ve İkinci köy ad 
■andırılan bu yerleşim
ler eskiden Rum köy
leriymiş, mübadele
den sonra yerleştirilen 
Türkler burada yaşa
mayınca köylet terk 
edilmiş.
Ayvalık Adaları, 1995 

yılında Tabiat Parkı 
olarak ilan edilerek 
koruma altına alınmış. 
Ancak şimdi yerel 
yöneticiler Pateri 

ça'nın da içinde bulun 
duğu bölgenin Tabiat 
Parkı'nın dışına çıka 
rılması için girişim
lerde bulunuyormuş. 
Korkarım, bu olağan 
üstü güzellikteki doğa 
parçası yakında elden 
gidecek.
İkinci köyden yak

laşık yarım saat süren 
yüründüğünde deniz 
kıyısındaki Hagios 
Dimitrios Selina 
(Ayışığı) Manastırına 
varılıyor. Manastıra 
kadar giden bir araç 
yolu yok, patika yol 
daki manastır yazılı 
tabelalarını dikkatle 
izlemek gerekiyor. 
Issız bir koydaki ma 
nastır mübadeleden 
sonra özel mülk 
olmuş ve yazlık olarak 
kullanıldığı için yıkım
dan kurtulmuş. Ancak 
mal sahibinin ölümün
den sonra defineci
lerin talanına uğramış. 
Eski bir fotoğrafında 
kilisenin önünde ve 
arkasında büyük 
binalar olduğu görü 
lüyor. Şimdi yalnızca 
kubbeli kilise ve gir
işindeki ahşap bina 
ayaktadır.
Pateriça Körfezindeki 

Güvercin Adasında da 
uzaktan bir kaleyi andı 
ran Hagios Georgios 
Manastırının kalıntıları 
vardır. Burası Korsan 
Adası olarak ta adlan 
dirilir, çünkü burada 
korsanlığı bırakmış 
keşişler yaşarmış.
NASIL GİDİLİR
Cunda; İstanbul'a 

Çanakkale üzerinden 
496, Bursa üzerinden 
528 km uzaklıktadır. 
Bandırma- Cunda 
arasıysa 230 km'dir. 
Cunda Ankara'ya 663, 
İzmir'e 143 km uzak
lıktadır. Büyük 
kentlerden Ayvalık'a 
düzenli otobüs sefer
leri bulunmaktadır. 
Ayvalık merkezine 8 
km uzaklıktaki 
Cunda'yla Ayvalık 
arasında belediye oto
büsleri de çalışmak
tadır. Yazları 
Ayvalık'tan ve 
Cunda'dan saat başı 
karşılıklı motor sefer
leri düzenlenir. Adada 
her keseye uygun 
konaklama olanağı 
bulunmaktadır.
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Tırnak yiyen 
çocuğunuzu 
azarlamayın

Çocuklarda tırnak 
yeme alışkanlığı; 
aile içinde 
baskıcı bir eğitim 
uygulanması, 
çocuğun azarlan
ması, kıskançlık, 
ilgi görememe 

gibi sebeplerden 
kaynaklanıyor. 
Uzmanlar, 3-4 
yaşlarına kadar 
tırnak yemenin 
annebabalar 
tarafından 
görmezden gelin
mesi gerektiğini 
ifade ediyor. 
Bu alışkanlığı 
önlemek için 
çocuğun azarlan
ması, korkutulması 
veya ona ceza ver
ilmesinin yararlı 
olmayacağını

Fazla kilo bel ağrısı

belirten çocuk 
gelişim uzmanları, 
bu tür tutumların 
daha ağır 
duygusal problem
lere neden olabile
ceği konusunda 
ebeveynleri 
uyarıyor. Uzmanlar 
anne-babalara 
şunları öneriyor: 
"Çocuğunuzu 
korkacağı ortamlar
dan uzak tutun. 
Parmağına ve tır
nağına acı fakat 
zararsız bir sıvı 
surun, bu yöntem; 
hem hatırlatıcı olur, 
hem de tırnağını 
ağzına götürdüğü 
zaman acı tadı 
alacağından bu 
alışkanlığını terk 
etmesini sağlar.

İstatistiklere göre 
toplumda çok yaygın 
olan bel ağrıları, 
hemen hemen herke 
sin hayatının her 
hangi bir döneminde 
hafiften çok şiddetli 
ye doğru yayılan bir 
yelpazede karşılaştığı 
bir sorun. Genellikle 
ani başlayan bel ağrı 
farının büyük çoğun
luğu, istirahat, ilaç 
tedavisi, fizik tedavi 
gibi yöntemlerle 
tamamen düzeliyor. 
Ancak bu tür ağrıları 
olan bazı kişilerde 
ise bu ağrı kronikle 
şerek çok daha uzun 
sürüyor ve tedaviler
le de düzelmiyor. 
Anadolu Sağlık Mer 
kezi’nden Ağrı Uzma 
nı Prof. Dr. Ayşen 
Yücel'in verdiği bil
gilere göre, günü 
müzde teknolojinin 
yaygınlaşmasıyla 
hareketsiz bir yaşam 
tarzına geçilmiş olma 
sı, ani yapılan yanlış 
hareketler ve şişman
lık gibi nedenlerle bel 
ağrılarında ciddi 
artışlar gözleniyor. 
Kimler Ris k A iti n da? 
Genel olarak fiziksöt 
kondüsyonları düşük 
kişiler, ağır işlerde 
çalışanlar, uzun süre 
oturarak veya ayakta 
durarak çalışan kişi 
ler ve şişman kişiler 
ciddi risk altında. Bu 
kişiler bel ağrısına 
yakalandıklarında 
iyileşme süreçleri 
büyük olasılıkla daha

zor ve yavaş oluyor. 
Yapılan çalışmalar 
duygusal stres veya 
uzun süre hareketsiz 
kalmanın da bel ağrı 
sini arttırdığını gös
teriyor. Çok farklı 
nedenleri olan bel 
ağrılarında önemli 
olan ağrının nedeni 
nin bulunarak tedavi 
nin ona göre düzen
lenmesi. Kişiler gün
lük hayatlarında bazı 
kurallara uyarlarsa 
en azından mekanik 
nedenlerle ortaya 
çıkan bel ağrıların
dan korunabiliyor. 
Bunlara Dikkat!
‘Kilomuzu sürekli 
kontrol altında tut
malıyız. Alınan her 
fazla kilonun vücudu
muz ve özellikle de 
belimiz için ilave bir 
yük olduğunu unut
mamalıyız.
‘Yerden herhangi bir 
cismi almak için bel 
den bükülmek yerine 
dizleri kırıp çömele 
rek hareket etmeyi 
alışkanlık haline 
getirmeliyiz.
* Ağırlık kaldırırken 

yukarıdaki kurala uy 
mak yanında müm 
künse tek başımıza 
bu işi yapmayıp iki 
kişi dengeleyerek 
kaldırmalıyız. Eğer 
tek başımıza yapa 
caksak mümkün ol 
duğunca cismi göv 
demize yakın tutarak 
taşımalıyız.
‘Günlük yaşamınız

da acele ile yapılan 
ani hareketlerden 
sakınmalıyız.
‘Genellikle ev kadın
larının sıkça yaptığı, 
ayaklar hareketsiz 
ken vücudu sağa ya 
da sola döndürerek 
yerden bir şey almak 
ya da aşırı uzanarak 
bir cismi almaya ça 
lışmanın çok riskli 
olduğunu unutmama 
lı ve bu hareketleri 
hiç yapmamaya 
dikkat etmeliyiz.
‘Otururken dik 
pozisyonda olmaya 
özen göstermeliyiz. 
Yumuşak, alçak ve 
derin koltuklarda 
oturmamalıyız. 
Gerekirse ayak 
altına bir 

basamak koyabiliriz.
‘Ayakkabıdan 
yatağa birçok 
seçimimizin bel 
sağlığımızı etkile 
diğini bilerek seçim 
yapmalıyız.
Otomobil kullanırken 
koltuğun belimizi 
destekledi ğinden 
emin olalım, 
gerekirse özellikle 
uzun yolda beli 
küçük bir yastıkla ek 
destek sağlayabiliriz. 
‘Uzun süre hareket
siz kalmamaya özen 
göstermeliyiz. Uzun 
süre oturmak zorun
da isek sık sık mola 
verip bacaklarımızı 
hareket ettirmeliyiz. 
Uzun süre araç kul
lananlar bu konuda 
çok hassas davran
malı ve molaları 
ihmal etmemelidir. 
Uzun uçak yolculuk
larında ise aralıklı 
kalkıp uçak içinde 
yürüyüşler yapmayı 
ihmal etmemeliyiz. 
‘Stresin bel ağrısını 
arttırdığını unutma
malı ve gerekirse 
stresle başetme 
konusunda yardım 
almalıyız.
‘Uzman bir hekime 
danışmadan ağrı 
kesici ya da bel kor 
sesi gibi tedavileri 
uygulamamalıyız. 
Bel ağrımızın nedeni 
belli olmadan ehliyet
siz kişilerce yapılan 
masaj, bel çekmesi 
gibi tedavilere itibar 
etmemeliyiz.

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 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
MerSağ.Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

NÖBETÇİ ECZANE
1 Aralık 2007 Cumartesi 

SERİM ECZANESİ Tel: 5135807 
2 Aralık 2007 Pazar 

MELİS ECZANESİ 5135265

Gemlik KHrfez
• lailK'lN İLK «ONlOK SİYASİ SAZSTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2919 

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)



2007 Cumartt

KEBAP ve YEMEK SALONU 
/Çan^an^ntı ^iuatlaruHiz

AAE^VE
KEBAP ve YEMEK SALONU 

trendik te ailenizle fakat edeceğiniz tek aieej

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 YTL 
10.00 YIL 
12.50 YIL
3.50 YIL
3.00 YTL
3.50 YIL

OLAY OLAY OLAYI
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. 
5.00 YTL.
6.00 YTL.

Çorba + Yemek+Pilav+Ayran + Salata 5.00 YTL
" ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: 

İ$KEMBE ’ PAÇA' MERCİMEK ■ EZOGELİN

ı'iUSO

istiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK 
Tel: 0.224 512 2002_

✓SINIRSIZ KEBAP -KÖFTE 
EV YEMEKLERİ-TATLI ÇEŞİTLERİ j 

✓KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

Hillfiü
İLEM YEMEK SAN. TIC. LTD.

falqunM katılan tün (fadik kalkma Ufikkit ttafe.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ta NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone, Avea 
Elektrik, Su. Telekom

K.K. Borçları, Baâkur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI EMİLE SHOP'TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL Türk Telekom BAŞVURU NOKTASI
~ D-SNIART SATIŞ NOKTASI
- CEF TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL ■ VODAFONE ■ AVEA ■ KONTÛR SATIŞI
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜN1ER 1
PRATİK KRFDİ ®AN'<A ^anIca doİAŞMAdAN uyquN kıicdi seçeneIcLerİ
■ ■________ W ÎKtİVAÇ kREdİsİ < TAŞIT kRECİİSİ VE koNUT kllECİİsİ

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 51212 00



GULLUYAPI
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- D€NİZ 
BOYRLRRI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 

✓ NALBUR
SIHHİ TCSİSRT 
AKSESUAR 
BİLİMUM İNŞART 
MALZ€/Vl€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

Gemlikli ortaklar Marmarabirlik’e 5315 bin ton rekolte beyanına karşılık bugüne kadar 2214 bin ton ürün verdi.

“Ortaklarımızdan
destek bekliyoruz”

72 Sayılı Sınırlı 
Sorumlu Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim 
Aksoy, “Ortaklarımızın 
beyan ettikleri ürünü 
kooperatife vermemele
ri nedeniyle Birlik’te 
söz sahibi olamıyoruz” 
dedi. Aksoy, yarın 
ortaklara 1 milyon 
370 bin YTL tutarında 
ödeme yapılacağını 
söyledi. Sayfa 3’de

Güne Bakış
fed Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Bir kütüphane açıldı
Cumartesi günü Bursa Basın Sarayı’nda 

“Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi"nin açılış 
töreni vardı.

Törene ailece gittik.
Yazarlarımızdan Gürhan Çetinkaya ve 

ailesi de oradaydı.
Yılmaz Akkılıç, benim büyük saygı ve 

sevgi duyduğum bir büyüğüm.
74 yaşında hala üretebilen, bir düşün 

insanı.
Yaşamı, toplumsal mücadele ile geçti.
Oturduğu evin altında satın aldığı bir dai 

reye kitaplarını topladı. Araştırma ve yazıları 
nı burada, kitapları arasında yazdı. Dev. 5’de

“Tek 
hedef 
PKK”

Genelkurmay Başkan 
lığı'ndan dün yapılan 
2. açıklamada, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin 
28 Kasım' dan itiba 
ren sınırötesi harekat 
konusunda yetkilen 
dirildiği ve kendisine 
verilen yetki çerçeve 
sinde, Irak'ın kuze 
yinde bulunan terö 
ristleri etkisiz hale 
getir mek için gere 
ken askeri tedbirleri 
alacağı belirtildi.
Haberi sayfa 7'de

Nilüfer Akkılıç 
Kütüphanesi açıldı

Gazeteci-Araştırmacı Yazar Yılmaz Akkı- 
lıç’ın 50 yılda biriktirdiği kitaplarından 
olu- şan “Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi” 
açıldı. Kütüphanede 15 bin kitap, Yılmaz 
Akkılıç’ın babasına ait tarihi belge ve 
eşyalar sergileniyor. Haberi sayfa 6’da

GOODYEAR
Ki; LASTİĞİ ALIRKEN 

BİZE DANIŞMAYI 
UNUTMAYIN!

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 
İstiklal Cad. No:l04 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 İl 75

FZ/jFULDA 
fflHHEBfflSBfl

i»DUNlOP

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yağmurda sokaKlarggçjtvermjyor
Devrim yasalarının yıldönümü

"2007... İsparta'da bir öğretmen hakkın
da, öğrencilerine, ön yüzünde Atatürk 
portresi, arka yüzünde "Cumhuriyete 
sahip çık" yazılı tişörtler giydirip Cum 
huriyet Mitingi'ne götürdüğü için soruş
turma açıldı. Suçlu bulundu. Maaşı kesil
di."

Devrim Yasalan'mn yıldönümünde Ata 
türk'ün öğretmenine reva görülen uygula
ma bu..

Şimdi adı olan ancak ne yazık ki bir bir 
uygulamadan kalkan devrim yasaları..

Oysa..
Cumhuriyetin ilanından sonra gerçek

leşen o devrimler ulusun üzerine güneş 
gibi doğmuştu..

Geleceği aydınlatıyordu.
Öyleki..
Mustafa Kemal'in askeri başarılarından 

rahatsız olanlar bile kısa sürede gerçek
leştirdiği "aydınlanma devrimleri"nden 
sonra O'na olan hayranlıklarını gizleye- 
memişlerdi.

1946'dan sonra çok partili rejime geçil 
mesiyle başlayan süreçte iktidara gelen
ler karşı devrimcilerin niyetlerini gerçek
leştirmelerine zemin hazırladı.

Bugün..
Tekkeler zaviyeler bir bir kapılarını 

açıyor içini müridlerle dolduruyorsa..
| Sarıklı cüppeli adamlar elinde sopalar

la ortalıkta fütürsuzca dolaşıyorsa.
Atatürk ve silah arkadaşlarının canları 

bahasına kurdukları cumhuriyet temelin
den sarsıhyorsa..

Türkiye'nin içişlerine dışarıdan bur
nunu sokan sümüklüler varsa..

Hepsinin müsebbibi de var..
Hani artık bir türlü canlandırılamayan 

,şahlanamayan "ruh"var ya .. İşte o ruhu 
yönlendiren bedenler.... Karşı devrimci
lerin isteklerine hizmet ettiler..

Türkiye Cumhuriyeti'ni korumadılar 
kollamadılar.

ABD'nin dümen suyunda..
AB’nin istekleri doğrultusunda bir poli

tika izlediler..
Ülkenin kaynaklarını çar çur ettiler.
Kuşaklar sonrasını borç altına soktu

lar..
İlkeli, kararlı, dimdik durmadılar.
Duranlar da var..
Yılmaz Akkıhç gibi..
Her türlü baskıya, yıldırmaya, öfkeye 

rağmen.. Dimdik ayakta.. Bir aydınlanma 
abidesi olarak duruyor.

Cumartesi günü Yılmaz Ağabey'in 60 
yıllık kültürel birikimini BursalIlara sun
duğu Nilüfer Akkıhç Kütüphanesi'nin 
açılışı vardı.

Gazeteciler Cemiyeti Nilüfer Belediyesi 
ve Gazeteciler Vakfı'nın ortak girişimiyle 
gerçekleşen Kütüphane Bursa'nın aydın
lanması için ışık olacak..

Cumhuriyet'in onuncu yılında doğan 
Yılmaz akkıhç,babası Süvari Albay 
Abdülhalim Akkıhç'tan aldığı meşaleyi hiç 
söndürmeden bugünlere getirmiş..

Şimdi de gerçekleşmesine önemli katkı 
lar koyduğu kütüphaneyle de kuşakları 
aydınlatacaklar..

Ne denir?
Sağol desem sözcüklerim yeter mi? 
Yetmez ama. Yine de öyle diyeceğim.. 
Sağol Yılmaz Abi...
Sağolun Akkıhç Ailesi.._______________

... jlUlT"

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Alt yapının henüz 
tam olarak yapılma 
yan sokaklar yağan 
yağmurların etkisiyle 
vatandaşlara 
çile çektirmeye 
devam ediyor. 
Önceki gün gece 
başlayan yağmur 
sonunda sabah işleri 
ne gitmek isteyenler 
yağmur sularının 
doldurduğu sokaklar
dan geçmekte 
zorluk çektiler.
Ağır tonajlı araçların 
taşıdığı topraklar 
nedeniyle de kapa 
nan yağmur giderleri 
sadece araçlara 
geçit veriyor. Yağmur 
sonucu kapanma 
noktasına gelen

sona bırakıldığı göz 
lenıyor. Alt yapının 
yapılmaması nedeniy 
le de yol ların bozuk

luğu gide rilemezken 
yağmur suları bazı 
sokakları adeta 
göle çevirebiliyor.

caddelerde su gider
lerim birer birer 
açılırken sokaklarda 
ise bu çalışma en

SATILIK ■ KİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ 
baytaş www.baytasinsaat.com 

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

Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
sîding kaplama,

Doğalgaz Kombi Sistemi,
Otoparklı, Asansörlü,
Hazır Mutfak,
Dış kapı çelik kapı,

S İç kapılar amerikan kapı,
'S 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 Fax:51î17 94

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Gemlikli ortaklar Marmarabirlik’e 5315 bin ton rekolte 
beyanına karşılık bugüne kadar 2214 bin ton ürün verdi. 

“ Ortaklarımızdan ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.mi1liyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

destek bekliyoruz”
72 Sayılı Sınırlı Sorumlu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, “Ortaklarımızın beyan ettikleri ürünü 
kooperatife vermemeleri nedeniyle Birlik’te söz sahibi olamıyoruz” dedi.

Tıp’taki ayıplar!...

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

72 Nolu Marmarabir 
lik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
3 yıl için seçilecek 
Marmarabirlik 
Kongre Delegeliği 
için ortakların 
beyanda bulundukları 
rekolte gereği 
kooperatife 
ürün vererek 
destek olunması 
gerektiğini söyledi. 
Aksoy, yaptığı 
açıklamada;
3387 ortaktan 
3079'unun 5315 bin 
ton rekolte beyan
namesi verdiğini 
belirterek, "Alım kam
panyasının sonuna 
gelindiği şu günlerde 
ne yazık ki verilen 
rekolte beyanname 
sinin ancak üçte biri
ni tutturmuş durum
dayız. Ortaklarımız 
Gemlik yönetiminin 
Birlik seçimlerinde 
söz sahibi olabilmesi 
için ürün vererek 
delege sayımızı 
artırmaları gerekiyor. 
Geçen dönem 31 
delegesi bulunan 
Gemlik'in verilen ürü 
ne göre delege sayısı 
maalesef 12 civarında 
olmaktadır. Ortakla 
rımızın kooperatifle
rine sahip çıkarak 
verdikleri rekolteyi 
tutturmalarını 
bekliyoruz" dedi. 
DELEGELER 3 YIL 
İÇİN SEÇİLECEK 
5315 bin ton rekolte 
beyanına karşılık şu 
ana kadar 2214 bin 
ton ürün alındığına 
dikkat çeken Koope 
ratif Başkanı İbrahim 
Aksoy ile yönetim 
kurulu üyeleri, 
"Bu yıl verilecek 
ürüne göre 3 yıl için 
Marmarabirlik dele 
geleri belirleneceğin
den ortaklarımızın 
Gemlik'in sesini üst 
yönetimde duyurmak 
için çok ürün verip

delege sayımızı 
artırarak sağlaya
biliriz" dediler.
Gemlik dışında 
kalan ve Birlik 
yönetiminde söz 
sahibi olan Erdek ve 
Edincik gibi koo
peratif ortaklarının 
kooperatiflerine sahip 
çıkarak verdikleri 
rekolteyi tutturduk
larını ve delege 
sayılarını da yüksek 
tuttuklarının altını 
çizen İbrahim Aksoy, 
"Birlik yönetiminde 
söz sahibi olmak 
istiyorsak, üretici 
ortaklarımızın beyan 
ettikleri rekolte 
miktarının en az 
yüzde atmışını 
vermeleri gerekiyor 
ve onlardan destek 
bekliyoruz" dedi. 
SEÇİMLE GELEN 
ANCAK
SEÇİMLE GİDER 
Seçimle gelenlerin 
yerlerinden ancak 
seçimle gideceklerini 
de hatırlatan 
Aksoy, kooperatifin 
31.11.2007 tarihi 
itibariyle ortakların 
verdiği 5315 bin ton 
rekolteye karşılık 
sadece 2 milyon 
214 bin 121 kg. 

ürün alabildiklerini ve 
bunun karşılığı olan 
paranın da
5 milyon 600 bin YTL 
olduğunu bildirdi.
15 Kasım 2007 
tarihinde ortaklara 
bir milyon 815 bin 
YTL ödeme 
yapıldığını bildiren 
Aksoy, 4 Aralık 
2007 tarihinde 
yapılacak ödeme 
ile de ortaklara 
1 milyon 370 bin 
YTL ödeme 
yapılacağını 
duyurdu.
Yarın yapılacak 

DANE KİLO TUTAR-YTL
200-230 145.550 727.750,00
210 114.699 516.145,00
220-230 219.554 845.828,00
240-260 381.978 1.152.155,00
270-290 424.341 992.212,00
300-320 209.133 382.435,00
330-360 246.355 361.920,00
370-410 149.840 187.299,00
YAĞLIK 213.952 235.347,00
DİP 9.093 6.819,00
KIZIL 70.755 128.020,00
KAYISI 28.871 64.535,00
TOPLAM 2.214.121 5.600.465,00

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KHrfez

ödeme ile şimdiye 
kadar ortaklara 
ödenecek para 
tutarının 3 milyon > 
185 bin YTL olacağını 
söyleyen İbrahim 
Aksoy, bundan 
sonraki ödemelerin 
ise Birlik tarafından 
belirlenecek 
ödeme takvimine 
göre yapılacağını 
hatırlattı.
Kasım ayı sonu 
itibariyle Gemlik 
kooperatifi olarak 
dane üzerinden 
alınan ürün 
miktarı ise şöyle;

Günümüzün en şaşırtıcı ama önemli 
sonuçlarından biri gündelik gerçekler 
arasındaki uçurumdur.

Sağlıklı yaşam mesela!
Bilhassa özel hastaneler...
Ya da düzenli sağlık hizmeti almak 

meselesi!
Herkes bunların hem bir gereklilik hem 

de hak olduğuna inanır, öyle konuşur, öyle 
davranır.

Özel hastane, muayenehane veya tıbbi 
tahlil laboratuarın da kafayı gerçeklerin 
sert duvarına vuruncaya kadar!

Tabii işin bu yanını yıllar boyu sabahlara 
kadar tartışsak fayda etmez!

Atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmiş; tıp 
neredeyse baştan aşağı kârlılık ilkesi üze 
rine kurulu devasa bir endüstri haline 
gelmiştir.

Evet, hâlâ insan sağlığı için canla başla 
çalışılmaktadır! Doğru!

Hastalıklara canla başla yeni çareler, 
yeni çözümler aranmaktadır.

Doğru! Doğru , Doğru...
Ama şimdi bu çabanın ne kadarı 

endüstriyel verimlilik ve kârlılık arayışın
dan; ne kadarı insancıl hizmet ve bilimsel 
adanmışhktan, kıyaslamasına girmek ister 
misiniz?.

Ben de bir Hekimim ama istemem 
doğrusu!

Midemin kaldırmayacağından korkarım.
Sıradan insanların tıbba teslimiyeti her 

geçen gün daha da artıyor. .
Çünkü kendi hastalığımızı, acılarımızı 

biliyoruz, geçmesini istiyoruz ama “orada” 
(tıp endüstrisinde) neler döndüğünü asla 
bilemiyoruz.

Ve nasıl da kahredici bir gerçek!
Mesela grip aşısı..
“En iyisi hiçbir şey yapmamaktır. Aşıdan 

mucize beklemeyin. Grip olunca da enfek
siyona karşı destek ilaçları almayı unut
mayın” demişti ..

Kim mi .Yaklaşık 40 yıl kadar önce grip 
aşısını geliştiren adam!..

Vatandaşta “baksana aşının mucidi de 
böyle diyorsa!” havası hâkim olur, sonra 
da bilinç dışımızda griple soğuk algınlığı 
yeniden ve yanlış olarak babadan kalma 
yöntemlere ve abur cubur ilaçlara geri 
dönülür!

“Sağlık endüstrisinde yeni bir tezgâh” 
kuşkusunu aldım!

Öyle ya!..
Grip aşısının yaygın kullanımı uluslarara 

sı ilaç tekelleri için en kârlı alanlardan biri 
olan basit ağrı kesicilerin; ateş düşürücü 
ve anti-bakteriyel ilaçların leblebi gibi 
satışına sekte vurmuştu.

Milyarlarca dolarlık pazar bir anda 
sarsılıvermişti.

Bir şey söyleyeyim mi?
Kimselere açıkça itiraf edemesek de...
Artık tıpla ilişkimiz her türlü fırıldağın 

çevrildiğini bilmemizi gerektirir..
Yalan mı?

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.mi1liyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Ma Mahalleliler kahvelerinin açılmasını istiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ata Mahallesi’nde 
bulunan tek kahvenin 
yaklaşık 4 aydan bu 
yana kapalı olması 
vatandaşların 
tepkisini çekiyor. 
Mülkiyeti Belediyeye 
ait olan cami yanın
daki tek kahvenin 
Ramazan ayından 
20 gün önce çıkan 
yangın sonrasında 
zarar görmesi ile 
sorunların başladı 
ğını söyleyen mahalle 
sakinleri, işletmeci 
Şevket Güleryüz'ün 
henüz kahveyi 
açmak için hiçbir 
girişimde bulunma 
eliğim öne sürdüler. 
Kira ile işletilen ve 
mülkiyeti belediyeye 
ait olan tek kahvenin 
kira ödense bile 
kapatılmaması gerek
tiğini savunan mahal
leliler belediyeye 
verdikleri dilekçe ile 
yeniden açılmasını 
talep ettiler. 
Akşam olunca gide
cek yerlerinin bulun
madığına dikkat

I çeken Ata Mahallesi 
| sakinleri kapalı olan 
ı kahvenin bahçesinin 
i birahane gibi kul- 
I Janıldığımsöylediler.

‘ SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

Akşam olunca bazı 
kişilerin kahvenin bu 
lunduğu yere araç 
larıyla gelerek içki 
içtiklerini ve şişeleri 
de bahçeye atarak 
kırdıklarını söyleyen 
vatandaşlar, "Eğer 
kahvehane açılmaya
caksa işletecek birine 
verilsin. Belediyeye 
dilekçe ile müracaat 
ettiğimizde bize 
görüşeceğiz diyorlar, 
ancak hiçbir sonuç 
alamıyoruz. Camiye 
gelen insanlarımız 
oturacak bir yer 
arıyorlar, karşılarına 

içki içenler çıkıyor. 
Bu nedenle camiye 
gelenler bile azaldı. 
Belediye başkanımız 
bize neden ilgi 
göstermiyor, 
bizim sorunumuzu 
neden çözmü yor. 
Başkanımızın 
kahvemizi yeniden 
açtırmasını 
istiyoruz" dediler. 
Gemlik'in dışında 
gibi görünen ancak 
ne olursa olsun 
bir mahalle olan 
Ara Manaııesrnın 
tek kahvesinin 
kapanması ve 

geceleri 
birahane olarak 
kullanılmasını 
kabullenemeyen 
vatandaşlar, 
"Bir gün gelecek 
burada tatsız 
olaylar yaşanacak. 
Şimdiden önlem 
alınmasını istiyoruz. 
Soğuk havalarda 
ise buraya gelen 
kişiler kırık 
camlardan içeriye 
girerek içki içerken 
ısınmak için ateş 
oııe yanıyorlar 
şeklinde 
konuştular.

Gümüş Dünyası I 
hizmete açıldı

Seyfettin SEKERSOZ
Ayşegül ve Mehmet 
Varol'un Gemlik'e 
kazandırdığı Gümüş 
Dünyası "Sılver
VVorld" açıldı. 
Demirsubaşı 
Mahallesi 
Mesudiye Sokak’ta 
bulunan Karahan 
İş Merkezinin 
zemin katında 
hizmete sunulan 
gümüş dünyasının 
açılışına Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut katıldı. 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren Dünya

Ticaret’in eski 
Pazar Caddesi’ndeki 
plastik dünyasının 
ardından 
kazandırdığı 
"Sılver VVorld" 
Gümüş 
Dünyası'nda 
Gümüş Takıların 
yanı sıra 
Aksesuar ve 
Hediyelikler de 
bulunuyor.
Dünya Ticaret 
bünyesinde açılan 
Gümüş Dünyası'nın 
aruınaan yaz 
aylarında Altın 
Dünyası'nın da 
Gemlik halkının 
hizmetine gireceği 
öğrenildi.

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

KflŞ€D€ B€KLEM€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 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

■Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.coiT1

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coiT1
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Bir Kütüphane açıldı....
Akkılıç, uzun yıllardan beri adeta 

kendini kitapları arasına gömdü.
Sakaldöken Caddesi Örnek 

Apartmam'ndaki Yılmaz Akkılıç kitap 
lığı, adeta dostlarının da buluşma ye 
riydi.

Bursa’da yayınlanmış Osmanh ve 
Cumhuriyet dönemi gazetelerin 
arşivi, bazı gazetelerin arşivi, Kur 
tuluş Savaşı kahramanlarından baba 
sı Abdulhalim Akkılıç’ın madalya ve 
kılıcı ile Kilis’i düşmandan kurtar
masından dolayı yerel halkın verdiği 
armağanlar, tarihi belgeler vardı.

Yılmaz Akkılıç, bir odayı da din
lenme için kendine ayırmıştı.

Kimi, üç kat yukarıda olan evine 
bile çıkmadan bu kitaplıkta çalışırdı.

Yazılarını önce faksla, sonra inter 
net aracılığıyla çalıştığı gazetelere 
gönderirdi.

Günün birinde bu kitaplıktan tüm 
Bursa’nın yararlanması için kitap 
lığını Bursa Gazeteciler Vakfı’na 
bağışladı.

Binlerce kitap ve belgelerden 
Bursa halkının ve gençliğin yararlan
masını istiyordu.

Bursa Gazeteciler Derneği’nin 
kurduğu bu vakıf, Nilüfer Belediye 
sınırlarında, Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey’in de 
desteğiyle Bursa Basın Sarayı

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmai1.com

yapıldı.
Bir iş merkezi kompleksi içindeki 

bu merkezde, bir bombalı suikast 
sonucu öldürülen Uğur Mumcu 
adına bir toplantı salonu ile Yılmaz 
Akkılıç’ın kitaplarının bulunduğu 
modern bir kütüphane yapıldı.

Kütüphaneye "Nilüfer, Akkılıç Kü 
tüphanesi" adını vermişler.

Kütüphane Nilüfer ilçesinin tek 
kütüphanesi..

50 bin kitap kapasiteli..
Akkılıç kitaplığından gelen 15 bin 

kitap var.
Açılışta konuşan Nilüfer Belediye 

Başkanı Mustafa Bozbey, gelişmiş 
bir kütüphanenin en az 50 yılda oluş
tuğunu söylerken, bu kütüphaneye 
belediye desteğinin süreceği anlamı
na geliyor.

İnsanların yaşadıkları sürece hem 
üretken olmaları, hem de toplumuna 
yararlı eserler bırakmaları ne güzel.

Yaşarken geleceğe miras bira 
kılan bu eserler insanı öldükten son 

ra yaşatır.
Yılmaz Akkılıç, toplumuna kitap 

lar gibi çok yararlı eserler bırakarak 
adını ve ailesini gelecekte de yaşata
cak.

Başta Yılmaz Akkılıç ve ailesine, 
Nilüfer ilçesine kütüphane kazanıl
masında emeği geçen herkesi kut
luyorum.

BASIN MÜZESİ
Bursa Basın Sarayı içinde bir de 

Basın Müzesi var.
Burada Bursa basını tanıtıldığı 

gibi, basın teknolojisindeki gelişme 
ler, Bursa basınından örnekler, 
Bursa basınındaki gelişmeler ve ba 
sın, basın şehitleri, eski baskı maki- 
naları, gazetecilikte kullanılan aygıt
lar -fotoğraf makinaları, kamera, dak
tilolar, faks aletleri- radyo teknolojisi 
yer alıyor.

Basın Müzesi’nde ilçemizin en 
eski gazetesi olan "Gemlik" gazete 
sinin basıldığı sallamah el pedalı ile 
kağıt kesmeye yarayan • "Giyotin" 

bulunuyor.
Basın müzesi küçük de olsa 

gezilip görülmeye değer.
Bilhassa ilköğretim okulu öğren

cilerinin haberleşme ünitelerinde bu 
müzenin gezilmesini sağlık veririm.

Öğretmenlerin Bursa yapılacak 
okul gezilerinin programına Basın 
Müzesi’ni de eklemelerini öneririm.

Nilüfer, Akkılıç Kütüphanesi’nin 
açılışında birçok eski dostla da bir
likte olduk.

20 yıl önce Bursa Hakimiyet Gaze 
tesinde birlikte çalıştığımız birçok 
meslekdaşımı uzun yıllardır görmü 
yordum.

Bu sayede onları gördüm.
Birçok eski arkadaşımla yıllar 

sonra karşılaştım.
Cumartesi günü bir kültür evinin 

açılışı beni geçmişe götürürken, 
burada geleceği de gördüm.

Güzel arkadaşlıklar, dostluklar 
aradan yıllar da geçse unutulmuyor.

Üzerleri kül ile örtülse de, eşeledi 
ğinizde içindeki kıvılcım ortaya çıkıy
or..

Yılmaz Akkılıç Cumhuriyet devrim 
terinin yılmaz savunucularından.

Bir Cumhuriyet çocuğunun, Cum 
huriyet’in çocuklarına en güzel mira 
sini bıraktı. Kitaplarını.. Ne mutlu 
toplumuna eser bırakanlara....

Avtentliler ata binmeyi öğreniyor
Dürdane Rampasın 
da açılan Doğuşlu 
Binicilik Okulu’nda 
34 Aykentli 
öğrenci ata binme 
eğitimi alıyor.
Özel Aykent İlköğre 
tim Okulu sosyal 
faaliyetlerine bir 
yenisini daha ekledi. 
Bursa yolu Dürdane 
Rampası’nda yeni 
açılan Doğuşlu 
Binicilik Pony 
Kulübü’nde 
Binicilik Öğretmeni 
Sıtkı Doğuşlu 
tarafından verilen 
ata binme eğitimi 
kurslarına Aykentli 
34 öğrenci okul 
öğretmenleri Neriman 
Güntekin ve Burçak 
Uslu eşliğinde 
katılıyor. Pazar gün
leri bir saat süren 
binicilik eğitimine 
katılan öğrenciler, 
hayvan sevgisi yanın
da ata binmenin de 

| tadını çıkarıyorlar.

U Gemlik'te

Merkez: Yeni Pazar Cad. Şaypa’nın 60 mt ilerisi 
TEL: 0.224 513 40 95 - GSM. 0.555 350 52 41 - GEMLİK

Lmm Şube: Minibüs Garajı Arkası İmren Izgara Karşısı 
Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK

KURU TEMİZLEME

ilhetehıı sistemi 
maktalarla 

toıemiıleme, 
çamaşırve

Halita isleri I

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadrl_guler@hotmai1.com
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Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi
Gazeteci-Araştırmacı 
Yazar Yılmaz 
Akkılıç’ın 50 yılda 
biriktirdiği kitapların
dan oluşan “Nilüfer 
Akkılıç Kütüpha 
nesi” önceki gün 
kitapseverlerin 
hizmetine açıldı. 
Cumartesi günü 
Bursa Basın Kültür 
Sarayı Uğur Mumcu 
Sahnesi'nde düzen
lenen törene, Akkılıç 
Ailesi, Vali Nihat Can 
polat, CHP milletve 
killeri Onur Öymen, 
Abdullah Özer, 
Kemal Demirel, Milli 
Eğitim ve Savunma 
eski Bakanı Turhan 
Tayan, Nilüfer Bele 
diye Başkanı Muşta 
fa Bozbey, Osman 
gazi Belediye Baş 
kanı Recep Altepe, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, BTSO Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez olmak 
üzere medya, siya 
set ve iş dünyasın
dan çok sayıda 
isim katıldı.
Yılmaz Akkılıç, saygı 
dürûşü ve İstiklâl 
Marşı'nın ardından 
yaptığı kısa konuş
mada, kütüphanenin 
yapımına katkı

sağlayanlar ile açılış 
törenine katılanlara 
ailesi adına en içten 
sevgi ve saygılarını 
sundu. Akkılıç, 
salonu dolduran 
konuklarca uzun 
süre alkışlandı. 
ELBİRLİGİYLE 
YAPTIK
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti (BGC) Baş 
kanı Nuri Kolaylı da, 
Akkılıç ile birlikte 
çıktıkları toplumsal 
hizmet yolunun 
önemli bir kilometre 
taşı olan kütüphane 
nin açılışından duy
duğu memnuniyeti 
dile getirdi.
Katedilen yolu "Sev 
da öyküsü" olarak 
nitelendiren Kolaylı, 
Türkiye'nin en çağ
daş kütüphanelerin 
den biri olan Nilüfer 
Akkılıç Kütüphane 
si'nin kuruluş

aşamasını anlattı. 
Kolaylı, iki yıl önce 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti,* Bursa 
Gazeteciler Sosyal 
Hizmetler ve Emekli 
lik Vakfı, Akkılıç 
Ailesi ve Nilüfer Bele 
diyesi'nin ortaklığıy
la, elbirliği ile çalışı 
hp bugünlere gelin 
diğini söyledi. 
KÜLTÜR KENTİ 
Nilüfer Belediye Baş 
kanı Mustafa Bozbey 
ise, göreve ilk geldi 

ği günden bu yana 
geçen dokuz yıllık 
dönemde verdikleri 
sözü tutarak, Nilüfer 
ilçesini kültür ve 
spor merkezi haline 
getirdiklerini belirtti. 
Konuşmaların ardın
dan Akkılıç Ailesi'nin 
yaşamını anlatan 
barkovizyon gösteri 
si, salonda duygulu 
anların yaşanmasına 
neden oldu.
Gösterinin ardından 
Akkılıç Ailesi törene 

katılanlarca uzun 
süre alkışlandı. 
Daha sonra Nilüfer 
Akkılıç Kütüphane 
si'nin kurdelesi Yıl
maz Akkılıç, Bursa 
eski Valisi Nihat Can 
polat, Milli Eğitim ve 
Savunma eski Baka 
nı Turhan Tayan, 
CHP, milletvekili Ke 
mal Öemireî, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ve 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı tarafın
dan kesilerek 
hizmete açıldı.
KİTAP HÂZİNESİ 
Nilüfer ilçesinin ilk 
ve tek kütüphanesi 
olan Nilüfer Âkkıİıç 
Kütüphanesi'nde 15 
bin kitap bulunuyor. 
1970'li yıllardan iti 
baren arşivlenen 
'Cumhuriyet' ile 
Bursa gazetesi arşi 

açıldı 
vınin de bulunduğu 
kütüphane 
50 bin kitap kapa
sitesine sahip.
Kütüphanede ayrıca, 
Yılmaz Akkılıç'ın 
babası Abdülhalim 
Akkılıç'tan yadigar 
olan tarihi belge ve 
eşyalar korunup 
sergilenirken, görme 
engelliler için inter
net kütüphanesi, 
süreli yayınlar bölü 
münde de 18 adet 
günlük gazete, 
50 tane süreli 
yayın bulunuyor. 
Internet erişiminin 
de sağlandığı kütüp 
hanede ödünç 
kitap alışverişi de 
mümkün olacak. 
Kütüphane '' 
pazartesi günleri 
hariç her gün 10.00 
ie 22.00 saatleri 
arasında açık ola
cak. Kütüphanenin 
yönetimi Yılmaz 
Akkılıç başkanlığın
da, Nilüfer Belediye 
si’nden iki, BGC'den 
bir, Gazeteciler 
Sosyal Hizmetler ve 
Emeklilik Vakfı'ndan 
bir ve Akkılıç 
ailesinden bir olmak 
üzere beş kişilik 
bir kurul tarafından 
yürütülecek.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK...

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 niatbaacilik -yayincilik ■ reklamcilik
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95



3 Aralık 2007 Pazartesi Gemlik KMrfez

■5 derecede operasyonlar sürüyor “Tek hedef PKK”

Tunceli'de terör 
örgütüne yönelik 
arama tarama 
faaliyetleri, yağan 
kara ve soğuğa rağ
men devam ediyor. 
Mehmetçik, arama 
tarama faaliyetlerini 
yüksek kesimlere 
yağan kara ve eksi 5 
derece soğuğa rağ
men devam ediyor. 
Hozat, Aliboğazı 
Vadisi, Nazimiye, 
Pülümür, Bingöl 
Yayladere ve Ovacık 
ilçesi Ahpanos vadi 
si, Geyiksuyu ve Maz 
gırt ilçesi kırsalında 
bölgeye yakın kara 
kollarda konuşlandı 
rılan birlikler, terörist 

lere yönelik arama 
tarama faaliyetleri 
aralıksız sürdürüyor. 
Zaman zaman bölge 
de teröristlerin görün 
tülenmesi üzerine 
Tunceli Jandarma 
Bölge Komutanlığı'n 
dan kalkan Cobra 
helikopterler tarafın
dan belirlenen nokta
lar ateş altına alını 
yor. İl Jandarma Alay 
Komutanlığı, 4. Ko 
mando Tugayı ve Ho 
zat 51. Motorlu Piya 
de Tugayı'ndan kal 
kan helikopterler ise, 
bölgeye indirilen kuv 
vetler tarafından ablu 
kaya alındıktan sonra 
Bölge Jandarma

Özel harekat 
Timleri tarafından 
karış karış aranıyor. 
Öte yandan, son bir 
ay içerisinde Tunceli 
ili Hozat ilçesinde, 
dağlık arazi kesimin 
de icra edilen arama 
ve tarama faaliyeti 
esnasında, tespit edi 
len iki sığınak içeri 
sinde, kış üslenme 
alanlarına götürül 
mek üzere hazırlan
mış terör örgütü men 
suplarına ait 5 ton 
gıda ve muhtelif ya 
şam malzemesi ele 
geçirilirken, Pülümür 
ilçesi dağlık arazi ke 
siminde güvenlik güç 
lerince yapılan arazi 

arama ve tarama 
faaliyeti esnasında, 
terör örgütü 
mensuplarınca 
kullanılan üç sığınak 
içerisinde, muhtelif 
gıda maddesi 
ve yaşam malze 
meleri ele geçirildi. 
Kasım ayı içerisinde 
Mazgirt ilçesi kırsa 
lında 2 sığınakta çok 
miktarda yaşam mal 
zemesi ele geçirilir 
ken, teröristlerle 
sağlanan sıcak 
temas sonucu 3 
terörist öldürüldü. 
Biri mayına basmak 
suretiyle iki 
güvenlik görevlisi 
şehit oldu.

Genelkurmay Baş 
kanlığı'ndan dün 
yapılan 2. açıklama
da, Türk Silahlı Kuv 
vetleri’nin 28 Kasım' 
dan itibaren sınıröte- 
si harekat konusun
da yetkilendirjldiği 
ve kendisine verilen 
yetki çerçevesinde, 
Irak'ın kuzeyinde 
bulunan teröristleri 
etkisiz hale getirmek 
için gereken askeri 
tedbirleri alacağı 
belirtildi.
Açıklamada ayrıca, 
operasyonların, 
Irak'ın kuzeyinde ya 
şanan halka ve TSK' 
ya düşmanca bir 
harekette bulunma 
dıkları sürece yerel 
gruplara karşı •' 
olmadığı kaydedildi. 
“Genelkurmay Baş 
kanlığı resmi inter
net sitesinde yayın
lanan açıklama şöy 
le: “Türk Silahlı 
Kuvvetleri 28 Kasım 
2007 tarihinden iti 

baren sınır ötesi 
harekat konusunda 
yetkilendirilmiştir. 
Türk Silahlı Kuvvet 
leri; kendisine ver
ilen yetki çerçeve 
sinde, Irak'ın kuze 
yinde bulunan terö 
ristleri etkisiz hale 
getirmek için gere 
ken askeri tedbirleri 
alacaktır. Bu kap
samda; ilk operas 
yon 01 Aralık 2007 
tarihinde icra edil 
miş olup, elde 
edilen istihbarata 
bağlı ola rak 
operasyonlara 
devam edilecektir. 
İcra edilecek operas 
yonlar, münhasıran 
PKK KONGRA-GEL 
terör örgütünü hedef 
almakta olup, Irak'ın 
kuzeyinde yaşayan 
halka ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerine düş
manca bir harekette 
bulunmadıkları sü 
rece, yerel gruplara 
karşı değildir.”

W T"1

■■IRKIM 
miiE»uızEm 
ûcretsİzulaşin 
lEşnr 
«mim

GEMÜHEEŞİBENZERİOLMAYANÖOOKİŞİLİKBALOSALONUve

I

MUHTEŞEM BALO SALONLARINI ARATMAYACAK NİTELİKTE KALİTE 

ve HİZMET STANDARTLARI İLE KARŞINIZDAYIZ,

MElKEnOUI^in
VteÇEMİ

ŞOK FİYAT!
2.000.00-YTL

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlidir.)

»rsînsüren Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
irç.Zeyttök Turizm Son. Ti w. 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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Ev sahibini 
bıçaklayarak kaçan 
ıırsızlar yakalandı

Özürlü kıza tecavüze 17 yıl hapis cezası

Bursa'da, hırsızlık 
yapmak amacıyla 
girdikleri evde, kar 
şılaştıkları ev sahibi
ni bıçaklayarak ka 
çan 2 kişi, polis 
tarafından kısa 
sürede yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Os 
mangazi ilçesi Kırca 
ali Mahallesi Sinan 
sokakta bir eve gece 
geç saatlerde hır 
sizlik yapmak ama 
cıyla giren Süleyman 
Z. (45) ile Metin 
Z.(41), işten dönen 
ev sahibi Şürkü

S.(38) ile karşılaştı. 
Bu sırada kaçmaya 
çalışan hırsızlar 
kendilerine engel 
olmaya çalışan ev 
sahibini omuzundan 
bıçaklayarak olay 
yerinden uzaklaştı. 
Yaralı halde durumu 
polise bildiren ev 
sahibi Şürkü S.'nin 
verdiği eşgaller doğ 
rultusunda arama 
yapan güvenlik 
güçleri, iki hırsızı 
kısa sürede 
gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde engelli 
bir kıza tecavüz 
ettiği iddiasıyla 
yargılanan sanık, 
ilk duruşmada 17 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı.
"Irza geçmek" suçun
dan 8 yıla kadar

Sisle gelen kazanın sürücüsüne 3 yıl 4 ay hapis
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında 
2 kişinin ölümüne, 9 
kişinin de yaralan
masına sebep olduğu 
iddiasıyla yargılanan 
kamyon şoförü, 3 yıl 
4 ay hapis cezasına 
çarptırıldı.

hapsi talep edilen 
E.S.'nin 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
yargılanmasına 
başlandı. Zihinsel 
ve bedensel özürlü 
S.D.'ye (34) evinin 
avlusunda 2 ayrı 
kez tecavüz ettiği 
iddia edilen sanık

1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"taksirle 2 kişinin 
ölümüne ve yaralan
malara sebep olmak" 
suçundan yargılanan 
I.T., son kez hakim 
karşısına çıktı. Yoğun 
sis sebebiyle önünde 
seyreden servis

E.S., suçunu 
kabul ederken, 
pişman olduğunu 
söyledi.
Mağdur S.D.'yi 
güçlükle duruşmaya 
getiren müşteki baba 
F.D. ise, sanığın ceza
landırılmasını istedi. 
Mahkeme, delillerin 

minibüsüne çarparak 
2 kişinin ölümüne, 
9 kişinin de 

yaralanmasına sebep 
olduğu iddiasıyla 
yargılanan sanık, son 
sözünde olayın sis 
sebebiyle olduğunu, 
kendisinin bir ihma
linin olmadığını

toplanmış olması 
ve sanığın suçunun 
sabit oluşu sebebiyle 
ilk duruşmada 
kararını verdi.
Sanık, 2 aykı kez ırza 
geçmek suçundan 
toplam 17 yıl 
4 ay hapis cezasına 
çarptırdı.

söyledi.
Ölen maktul yakınları 
ve mağdurların 
katılmadığı duruşma
da mahkeme, sanığı 
3 yıl 4 ay hapis ceza
sına çarptırdı. Ayrıca 
sanığın 1 yıl süreyle 
ehliyetinin alınmasına 
karar verildi.

Bursa’da
gete kulübünü
kurşunladılar

Bursa'da, bir gece 
kulübü kimliği belirsiz 
kişi ya da kişilerce 
kurşunlandı.
Edinilen bilgiye göre, 
önceki gece 02:00 
sıralarında meydana 
gelen olayda, 
merkez Nilüfer ilçesi

Demirtaşpaşa 
mahallesinde
Şerif Ş.'ye (44) ait 
gece kulübü kimliği 
belirsik kişilerce 
kurşunlandı. İşyeri 
sahibi Şerif Ş.’nin 
içerde bulunduğu 
sırada meydana gelen 

kuruşunlamada, 
herhangi bir yaralanma 
olmazken, kimliği 
belirsiz kişilerce 
dükkana sıkılan
4 adet kurşun 
reklam tabelasına
isabet etti.
İşyeri sahibinin 

verdiği ifadesinde, 
dışarı çıktığında 
16 C AA plakalı 
bir otomobilin hızla 
uzaklaşmakta 
olduğunu gördüğünü 
söyledi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
EYLÜL AYI FATURASIAĞUSTOS AYI FATURASI

. YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE I 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASİTÎF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTÎF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

__
Trafo Kayta
TSkeın» 2 / — 6860.000--------- 0.000
Srtra Ftpt___ _____0.12423 .........Û.O5983

■Takatim MMP

>EH MT " T .Q®flrriF
isipçUi;.:__ I 50091360- 50091360—.490 • -
Mırta/riğ îy • HİS i W? ....... ■  ----
Çarsan .......   1........
SonEmlelo ı 2Z517..0M__15403.000
'httnılala: ? i 15657.000__ 14658.000

.6174.00C
0.05983

.—369.36 i

i

BUNUN SEBEBİ; YENİ UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ ■ 
TeSlSLB.DE KAPASİTÎF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK“ffi oXt« 

AYRICA 01.01.2008 TARİHÎNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %2O 
KAPASİTÎF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULaSSiR '
MEVCUT SİSTEMLERİNİZ ÎLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR 
BUNLARIN ANLAMI; BU ANDAN İTİBAREN MEVCUT KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİZ 
İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ <^YUN SİSTEMLERİNİZ
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR. KOMPANZASYON

ımsMLjmMitMMimHmnnouriısdbı ’sumıumsoııuKsomııum»
।. iliş iti»... om ıuısa-ıjiımBn\--;g

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 81218 29-0226 812 23 66 

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
AÇİLSATILIKveKİRALlIlLARliaZİÇİNBİZİARAYINIZ

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

I
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

S

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

Mâcîde ÖZALP [

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 |

TeSlSLB.DE
http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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Düşünsel Boyut 
YeldaBAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Gemlik Engelliler Etkinliği

Bugün 3 Aralık Engelliler Günü. 
Kitlesel ve bireysel anlamda; zihinsel ve 
fiziksel engele sahip olan binlerce inşa 
nımızın hatırlandığı günlerden bir tanesi.

Elbette tek bir güne ya da haftaya 
sığdıramayacağımız bu önemli konuyu, 
en azından insanları bilinçlendirme 
amaçlı kullanabiliriz.

Yasalarla çeşitli şekillerde korunan ve 
sosyal yaşama adapte edilmeye çalışılan 
engelli vatandaşlarımızı ne kadar anlaya
biliyoruz?

Bu sorunun cevabını rahatlıkla 'çok az' 
diye verebiliriz. Sebebi ise, onları özüm
seyip empati kuramamamız. Sadece acı
yarak gözlemlediğimiz bu insanları; top 
lumun bir parçası olduğunu kavratamıyor, 
kompleksiz bir yaşamın, insan içerisine 
dışlanmadan çıkabilmenin rahatlığını 
yaşatamıyoruz.

Başta yapılacak ilk iş ailenin çocuğu
nun rahatsızlığını kabul etmesidir. Ebe 
veyn, bunun bir yaşam gerçeği olduğu 
bilincine varmalıdır. Daha sonra biz, halk 
olarak bilinçlenmeliyiz. Engellileri soyut
lamak yerine,diğer insanlara olduğu gibi, 
onlara olanak sunarak yerine getirmeleri
ni sağlamalıyız. Çalışmalarımızı bu yöne 
kaydırmalıyız.

İlçe olarak gerçekten bu konuda, diğer 
yerlere göre daha aktif ve bir o kadar da 
şanslıyız. Çünkü, en azından engelli dost
larımıza ve çocuklarımıza yönelik bir 
eğitim kurumumuz var. Bu kurum yetk
ilileri ve duyarlı kişiler sayesinde birçok 
etkinliğe imza atıldığı da bir gerçek.

Bunlardan bir tanesi de bugün saat 
19:00'da engelliler tarafından sahnele 
necek bazı gösterilerin yanında da bu gü 
nün önemi belirten birtakım konuşmalar 
da yapılacağı etkinliktir. Sosyal konularda 
gerçekten çok duyarlı bir insan olan AKP 
İlçe Başkanı Sayın Enver Şahin, Özürlüler 
Komite Başkanı Sayın Serap Uysal ve 
Özel Türe İlköğretim Okulu Müdürü Sayın 
Tamer Sivri tarafından düzenlenen bu 
etkinliğe Gemlikliler'in ilgi göstermesi 
gerekir.

Bu olaya kesinlikle herhangi siyasal 
görüş olarak değil, içerik olarak ulaştırıl
ması gereken mesaj açısından bakıl
malıdır.

BTO!. ABONE OLDUNUZ MU?
MiımımıııııııııııııııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı Seanslar
YAŞAMIN KIYISINDA 12.00 - 14.15. ■ 16.30 ■ 20.15

TESTERE 4 12.00 - 14.00 - 16.00 ■ 18.00 - 20.00

KURBANLIK ve RDRKLIK
Kendi Özel besimiz Karbaolıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

THİSİMİZDEÛCREISİZKESİMHİZMEriMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

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

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikspor 14-16 
takımı Güzelyah 
sahasında Mudanya 
spor ile oynadığı 
maçı 3-2 kaybetti. 
Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor,

5 dakikada 
Berkant'la 1-0 öne 
geçti. Golün şokunu 
yaşayan Mudanya 
spor karşısında 7'de 
Veda'ya bir gol daha 
bularak 2-0 öne 
geçen Gemlikspor 
30. dakikada Mudan

Gemlik Körfez

yaspor'lu Murat'ın 
golüne engel olama 
yınca ilk yarıyı 2-1 
önde kapadı.
İkinci yarının hemen 
başında Mudanya 
spor'un arka arkaya 
attığı iki gole engel 
olamayan Gemlik 

spor, ilerleyen dakika 
larda sonucu değiş 
tiremeyince maçtan 
3-2 yenik ayrıldı.
SAHA : 
GÜZELYALI 
MUDANYASPOR : 
Fırat (6) Eren (6) 
Oğuzhan (5)

Reis (7) Sadettin (7) 
Kamil (6) Ali Bora (8) 
Berk (8) Murat (8) 
Okan (8) Ali (7) 
GEMLİKSPOR : 
Bilal (4) Oğuzhan (4) 
Veysi (4) İzzet (6) 
Haşan (8) Adnan (4) 
Veda (7) Feyzullah (8)

Sayfa 10

Berkan (8) Metin (4) 
Mehmet (6)
GOLLER : 
Dk. 5 Berkant, 
Dk. 7 Veda 
(Gemlikspor) Dk. 30 
Murat, Dk. 42 
Selahattin, Dk. 45 
Berk (Mudanyaspor)

I Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in diğer 
temsilcisi Öz 
Karadenizspor 
Güzelyah sahasında 
oynadığı maçta 
Burgazspor'u 
2-1 yenerek ilk 
galibiyetini aldı. 
İlk yarısı 0-0 biten 
karşılaşmanın 
ikinci yarısında

Ömerve Ahmet'in 
attığı gollerle 
maçı 2-1 
kazanmasını bildi. 
Üç maçında 
farklı yenilen 
Öz Karadenizspor 
deplasmanda 
oynadığı dördüncü 
maçında ilk - 
galibiyetini 
alarak moral 
kazandı.

Iznikspor:2 Yenişehir Belediyespor: 0

sar

i

W
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Lig A 
grubunda alt 
sıralardan kurtulmak 
isteyen 10 puanlı 
Iznikspor dün 
Gemlik'te oynadığı 
maçta 4 puanlı 
Yenişehir Belediye 
spor'u 2-0 yenerek 

rahat nefes aldı. 
Rakibi Yenişehir 
Belediyespor’un da 
grubun en altında 
bulunması ve 
şiddetle puana 
ihtiyacı olması 
nedeniyle kazanmak 
için sahaya 
çıkan Iznikspor, 
23 dakikada

Serkan'ın attığı 
golle ilk yarıyı 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda iki 
takımında rakip 
kaleye gol için 
gittiği dakikalarda 
yine Serkan'ın 
sürüklediği atakta 
Necati durumu 
2-0 yaptı.

Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Iznikspor kendi için 
çok önemli 
3 puanı alarak 
puanını 13'e çıkardı. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Oğuz Akar (8) 
Rüştü Bay kal (8)

Mustafa Kılıç (8) 
İZNİKSPOR :
Murat (5) Necati (7) 
Mustafa (6) Kadir (6) 
Sercan (6) Ahmet (7) 
Kenan (7) Ömer (5) 
(İsmail 3) Ümit (4) 
(Sedat 4) Serkan 
Çiftçi (8) (Serkan 
Çelik 2) Recep (6) 
YENİŞEHİR

BELEDİYESPOR : 
Muharrem (4) Nedim 
(4) Hüseyin (4) Recep 
(5) Umut (5) Serhat 
(4) (Faruk 4) İbrahim 
(5) Erdem (4) (özcan 
3) Zafer (5) Ahmet (4) 
GOLLER :
Dk. 23 Serkan
Çiftçi, Dk. 67 Necati 
(Iznikspor)
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Bir nargile 100 
sigaraya bedel

Ankara Üniversitesi 
Halk Sağlığı Anabi 
lim Dalı Başkanı 
Prof.Dr. Recep 
Akdur, bir nargilenin 
100 sigaraya eşit 
olduğunu bildirdi. 
Recep Akdur yaptığı 
açıklamada, son yıl
larda kullanımı artan 
nargilenin, sanıldığı 
gibi sigaradan daha 
az zararlı olmadığını 
belirtti. “Her şeyden 
önce nargile içimi 
sırasında ciğerlere 
sigaraya göre çok 
daha fazla tütün 
dumanı çekiliyor. 
Nargileden bir nefes 
çekmek bir adet 
sigara içmeye bedel. 
Yani bir içimde 40 
nefes çeken kişi 40 
adet sigara dumanı
na eşit miktarda bir 
dumanı ciğerlerine 
çekmiş oluyor” 
diyen Akdur, bir 
nargile içiminin orta
lama 100 çekim 
olduğunu anımsattı.

Akdur, “Bu nedenle 
nargile içimi 
sırasında sigaraya 
göre çok yüksek 
ve tehlikeli 
miktarda 
karbondioksit, 
karbonmonoksit, 
nikotin, katran 
arsenik, nikel, 
kobalt, krom ve 
kurşun solunmuş 
olur. Daha açık bir 
anlatımla, nargile 
içimi sırasında 
sigaraya göre 
hem kanser yapıcı 
maddelerden hem 
de karbondioksit 
ve karbonmonoksit 
ile çok daha fazla 
solunur” dedi. 
Nargilenin kışın 
kapalı mekanlarda 
içilmesi nedeniyle 
ortamdaki dumanlı 
havanın sürekli 
solunduğuna 
işaret eden Akdur, 
bunun vücuda 
daha çok zarar 
verdiğini belirtti.

Yılda 160 bin kişi kalp krizi geçiriyor
Dokuz Eylül Üniver
sitesi Kardiyoloji 
Anabilim Dalı öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Ömer Kozan, 
Türkiye'de yılda yak
laşık 160 bin kişinin 
ölümcül kalp krizi 
yaşadığını, insanların 
yaptığı en büyük 
hatanın ise kendi 
hastalıklarına kendi
lerinin tanı koymaları 
olduğunu söyledi. 
Türkiye Kalp ve 
Sağlık Vakfı tarafın
dan Antalya'da 
düzenlenen "3. 
Kardiyoloji ve 
Kardiyovasküler 
Cerrahide Yenilikler 
Kongresi"ne katılan 
Prof. Dr. Ömer 
Kozan, Türkiye'de 
kalp ve damar 
hastalıklarının 
oldukça sık 
görüldüğünü belirtti. 
Sağlık Bakanlığı'nın 
verilerine göre 
ülkemizde yılda yak
laşık 160 bin kişinin 
ölümcül kalp krizi 
geçirdiğini ifade eden 
Kozan, "Ayrıca yıllık 
yaklaşık olarak 200 
bin kişi kalp ve 
damar hastalıklarına 
bağlı olarak yaşamını 
yitiriyor. Bu çok ciddi 
bir rakam. Kalp krizi 
genelde şiddetli bir 
göğüs ağrısıyla 
başlar. Fakat hasta
ların yüzde 30'unda 
bulantı, kusma, ter
leme, çene veya diş

ağrısı, sol kol ağrısı 
şeklinde belirtiler 
gösterir. Bu tür 
hastalar böyle 
durumlarda en yakın 
sağlık kuruluşuna 
başvurması 
gerekir" dedi. 
Sağlıklı görülen kişi 
lerde de birden bire 
enfaküs görülebile
ceğine işaret eden 
Kozan, "Genelde kalp 
krizi gelmeden önce 
mutlaka belirtileri ola
bilir. Fakat kişi 
sağlıklı olduğu için 
kendi tanısını kendi 
koyar. Herhangi bir 
kalp rahatsızlığı 
şüphesinde bulun
maz. Midemi üşüt
tüm, soğukta kaldım, 
gastritim var şeklinde 
mazeret üretirler.

Hatta kalp krizi 
geçirdiğinin farkında 
olmayıp, terlemek 
için hamama gidenler 
dahi oldu. İnsanlar 
kesinlikle kendi 
hastalıklarına kendi
lerine tanı koyma
malılar. Bugün 
etrafımızda kalp ve 
damar hastalıklarına 
müdahale edebilecek 
hastaneler var. İnsan
ların bu tür 
şikayetlerde has
tanelere başvurmaları 
gereKir. çuiiku 
zamanı çok iyi değer
lendirmek gerekir, 
eğer kalp kasları 
ölürse, erken müda
halenin hiçbir 
anlamı kalmıyor" 
diye konuştu. 
Kalp krizi nedeniyle 

ölümlerin yüzde 
60’ının krizin 
gerçekleştiği 
bir saat içinde 
yaşandığını 
kaydeden 
Kozan, şunları 
söyledi: "Hasta 
kalp krizinden 
hemen sonraki 
ilk 2 saat içinde 
hastaneye 
yetiştirilmesi 
gerekir. Bundan 
sonraki 6 saat 
içinde ise hasta 
ölmezse, yaşam 
şansı tekrar 
yükseliyor. Yani 
hasta bu fırtınalı 
dönemi hastanede 
kontrol altında 
geçirmesi 
gerekiyor" 
şeklinde konuştu. 
Kozan, kalp ve 
damar hastalıkları 
tedavisi ile 
hastaların yaşam 
biçimlerinin 
yakından ilişkili 
olduğunu ifade 
ederek, "Kalp ve 
damar hastaları 
yaşam biçimlerini 
değiştirmeden 
hiçbir tedavi amacına 
ulaşamaz. Fakat 
insanlarımızın 
yüzde 50'si 
yaşam standardını 
değiştirmiyor.
Bu da hastalığın iler
lemesine neden olu 
yor. İlaç artı yaşam 
biçimi değişikliği 
şart" dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli 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
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31i Kaymakamlık 51310 51

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat .)

E

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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

g

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

3 Aralık 2007 Pazartesi 
ÖZER ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 56 82 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2920 

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 OFSEL
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

/Çamtoanvalı

AAERVE
kebap ve YEMEK SALONU 

tfunUk'uailtmilt izahat deuğlnia

Adana Kebap + Ayran + Salata 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 
10 Adet Lahmacun +1 Litre Cola 
Kıymalı Pide + Ayran + Salata 
Adana Dürüm 
Döner + Dürüm+Ayran

6.00YIL
10.00 YIL
12.50 YIL
3.50YTL 
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

4.00YTL.
1.50 Yit
5.00 YIL
6.00 YTL.
7.00 YTL.
5.00 YTL.
6.00 YTL.

Çorba + Yemek + Pilav+Ayran + Salata 5.00 YTL.
ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: 

| İŞKEMBE ■ PAÇA ■ MERCİMEK ■ EZOGELİN

Mgj 'stiklal Cad-No: 2°/A ■GEMLİK
Tel: 0.224 512 20 02

^SINIRSIZ KEBAP-KÖFTE I 
EV YEMEKLERİ- 
TATLI ÇEŞİTLERİ 

KAMU KURUM VE : 
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR, i

YENİ ADLİYE KARŞISI GEMLİK IEL: 514 52 38
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA M NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone. Avea 
Elektrik. Su. Telekom

K.K. Borçları, Baâkur. SSK 
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZISMILESHDP'TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Sıpile ADSL- Türk Teleken) BAŞVURU N0KM
- D-SMARTSATIŞNOKTASI g
- CEP TELEFONU SATIŞI
— TURKCELL-VODAFONE-AVEA-KONTÜR SATIŞI 
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI 
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JÎK ÜRÜMER
DDATİk |(Qpnİ BanI<a LanUa dolAŞMAdAN uyquN kindi seçeneLLerİ
* * *** ■ L1^ I İİİTİVAÇ kREdİsİ ' TAŞ İT kREdİSİ VE koNUT kREdİsİ

ORHANGAZİCADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 5T2T2 00



GÜLLÜ YAPI FİLLİ BOYA
JOTUN- DENİZ

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

BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 

"S SIHHİ TESİSAT
AKSCSUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MRLZ€M€L€Rİ

GEMLİK'İN İLKGÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Aralık 2007 Sah www.geinlikkorfezgazetcsi.com iııfoth 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 Belediye JVleclisi Aralık ayı ilk toplantısını dün yaptı

Kaplıca Yap-Işlet-Devret modeliyle yapılacak
Gemlik Belediye Meclisi dün yaptığı toplantıda, 

Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından projesi yap
tırılan Kaplıca ve Otel yapımını Yap-İşlet-Devret modeli 
ile 30 yıl süreyi geçmemek koşuluyla ihaleyi çıkarılması 
için Encümene oy birliği ile yetki verdi. Meclis gündemi
nin büyük bir bölümünü MHP’li Meclis Üyesi Osman 
Doğan’ın sokak köpekleri için hayvan barınağı yapılması 
istemi meşgul etti. Başkan Turgut, barınaktaki hayvan
ların bakımının zor olduğunu, bunun Büyükşehir Bele 
diyesi’nce yapılmasının doğru olacağını söyledi. Meclis, 
ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve Kütüphane binalarının 
Demirsubaşı Mahallesinde yapımı bitmek üzere olan 
belediyeye ait binalara taşınması için encümene tahsis
yetkisi verdi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Metiste dün..
Gemlik Belediye Meclisi dün Aralık ayının 

ilk toplantısını yaptı.
Yeni yasaya göre belediye meclisleri, her 

ayın ilk haftasında bir gün toplanmak zorun
da.

Bizim Belediye Meclisi’miz de bu zorun- 
। luğu yerine getiriyor.

Dünkü meclis gündeminde, benim Ilıca de 
I diğim, bazıların ise kaplıca dediği atıl durum 
daki Gemik llıca'sı ile ilgili konu ele alınmış.

Anlaşıyan Belediye Başkanı tarafından bir 
özel firmaya yaptırılan proje, belediye mecll 

i since beğenilmiş ve uygulaması için yap-işlet 
devret modeli uygun görülmüş. Dev, syf. 5’de

3 Aralık Dünya Engel 
liler Günü nedeniyle 
Bursa Zihinsel Özürlü 
Çocukları Koruma 
Derneği ile AKP İlçe 
Özürlüler Komisyonu 
üyeleri Atatürk Anıtı 
na çelenk sunarak 
saygı duruşunda bu
lunduktan sonra İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül’ü ziyaret etti 
ler. Haberi sayfa 4'de

http://www.geinlikkorfezgazetcsi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Türkiye Türkiye duy sesimizi..
Şu gelen "gericiliğin" ayak sesleri..

Hiçbir şc** durduk yerde gerçekleşmiyor. Önce
den tasarlanıyor. Öyunun kuralları saptanıyor. 
Oyuncular belirleniyor. Tekstler dağıtılıyor. Roller 
ezberletiliyor.

Provalar başlıyor. Sonra da oyun sahneye 
konuyor.

Tıpkı aşağıdaki gibi.. ......
İster inanın ister inanmayın.. Ama belleklerinizi 

yine de bir zorlayın. Ya da biz anımsatalım.
Laik, demokrat, Atatürkçü öğretmenlerimiz ve 

okurlarımız bize yol gösteriyorlar..
Ama iyi okuyun ve inanın lütfen.
Soru şu; Türban Türkiye'nin başına nereden 

musallat ojdu ? , .........
Yanıt: İki kutuplu dünyada ABD dinsizliği savu

nan Rusya'ya karşı din kozunu kullanmak istedi. 
Ve 1945'den itibaren Türkiye'de İslamcılığı körükle
meye başladı........

YIL: 1951 .
İlim yayma cemiyeti kuruldu. Amerika yanlısı bu 

dernek halen faaliyet göstermekte..Bu derneğin ilk 
yayınlarından (1953) Amerika (tercümeler nu:2) 
ABD tarafından yazılan ve Türkçeleştirilen ve
ABD'yi öven bir kitaptı.

İlim yayma derneği ile ilişkili en önemli şahıslar
dan biri de ABD yanusı Cumhurbaşkanı Turgut 
Ozal'dı. (Bu biirrrrr..)

Devam edelim..
Cevdet Sunay ( 1960-66 Genel Kurmay Başka 

nı. 1966-73 Cumhurbaşkanı) şu sözleri sarf edi 
yor:

"Bu laik okullarda yetişen gençlere memleket 
idaresi teslim edilemez Laik okullara karşı imam 
hatip okullarını bir alternatif olarak görüyoruz. 
Devletin kilit noktalarına yerleştireceğimiz kişileri 
imam-hatip okullarında yetiştireceğiz."

(Bu ikıiiii...)
Bitmedi...Numaralamadan ve dikkatinizi dağıt

madan devam edelim.
Yıl: 1962 ABD Küba bunalımı sonrasında 

Türkiye'deki füzeleri sökerek SSCB karşısında 
ülkemizi savunmasız bıraktı" düşüncesi Türkiye'yi 
sarstı.

Yıl: 1964-65 Kıbrıs bunalımında Türk ordusu
nun adaya çıkmasını engelledi.

Türkiye Avrupa ve Rusya'ya yakınlaşmaya baş 
ladı. İskenderun demir çelik fabrikası Rus sermaye 
si ile kurulmaya başlandı.(1969)

Yıl: 1967-1972 ABD destekli yeniden mücadele 
birliği faaliyet göstermeye başladı.

Kurucusu : Aykut Edibali, Üyelerinden bazıları: 
Melih Gökçek, Cemil Çiçek, Halil Şıvgın,Ali Müfit 
Gurtuna. Burhan Özfatura, Taha Akyol

Yıl: 1967; Şule Yüksel Şenler, il ıl Anadolu'yu 
gezerek, Mehmet Şevket Eygi'nin desteği ve yön
lendirmesiyle baş örtüsü propagandası yapmaya 
başladı.
ı- Ju!e Yüksel Şenler baş örtüsünü türban şek
linde bağlamayı öngörüyordu:
land|U ba9'ama Şekline '’Şulebaş" denilmeye baş-

Yıl: 1969,16 Şubat; "kanlı Pazar" :
. „Rusyaya yakınlaşmamız üzerine 6'ncı filo İstan
bul a geldi ve demirledi.

8ugün isimli İslam'ı gazeteyi yayımlayan 
Mehmet Şevket Eygi tarafından yazılan yazı ve 
örgütlenen gösterilerde kışkırtılan Müslumanlar 
6 ncıı filoya karşı gösteri yapan milliyetçi gençlerin 
üzerine saldırtııdı. İstanbul'da büyük olayıar çıktı

JJl :.1984; Rusyaoücünü kaybetti fakat Avrupa 
Birliğinin doğuşu ABD.yi Avrupa'ya Karşı 
İslamiyet kozunu kullanmaya devam etmeye sevk 
etti...

Yıl: 1994,12 Eylül; Şiyonist CIA ajanı Henry 
Kıssınger Türkiye’de Ozbekler Tekkesinin açılışını 
yapıyor..

Yıl 1994,25 Ekim; Türkiye gazetesinde, ABD
Propagandası "ABD.Ii kadın

Askerlerin türban takması dolayısı ile ABD.de 
inanç özgürlüğü olduğu" yalan haberleri yayın
landı.

Yıl: 1999 Merve Kavakçı (ABD vatandaşı mil
letvekilimiz!) meclise türbanı ile girerek propagan
da yaptı. Baş bağlama şekli "şulebaş'"tı.

Yıl: 2005. 23 Mart; Dallas'ta yaşayan Kavakçı 
BM insan hakları komisyonunda "Türkiye'de dine 
baskı" konusunda propagandasına devam ediyor.

Mevcut Durum:
ABD politikası: Güçlü Avrupa'ya karşı ABD.ci

Türkiye kontrolünde İslamiyet
Hükümet: ABD yanlısı / Islamcj 
Cumhurbaşkanı: ABD yanlısı/ İslamcı 
Medya : ABD yanlısı
Halk : Geçim sıkıntısında (bastırılmış)
Asker - Sindirilmiş * « ।
Gelecek : ABD kontrolünde, AB karşıtı Yozlaş 

mıC haskıcı Hilafeti tekrar kurmuş ve Arapları kon alm.Ş bir ikinci Osmanl, Devlet,.

Toptancılar zeytin haline asfalt istiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Rifat Minare Üretici 
Zeytin Hali'ne yapılan 
asfaltlamanın ardın
dan Toptancılar 
Zeytin Hali 
esnafı da 
yollarının asfalt 
yapılmasını istiyor. 
Çevre Yolu’ndan 
toptancılar zeytin 
haline giden yolun 
yaklaşık 300 metrelik 
bölümünün çok 
bozuk olması nede 
niyle araçların zarar 
gördüğünü ifade 
eden çevre esnafı 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
yollarını asfalt yap
masını istediler.
Yağışlı havalarda 
çukurların çok olması

nedeniyle yolun göle 
döndüğünü söyleyen 
vatandaşlar "Yol 
yaklaşık 800 metre 
uzunluğunda ancak

• SATILIK ■ KİRALIK LÜK DAİRELERN İSTERLERİ
baytaş www.baytasinsaat.com

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

Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanımda, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri 

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

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

www.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21 Fax: 51317 94
34 ZH 9807 plakalı aracımızın kabil belgesi kaybolmuştur 

Hükümsüzdür. ÖZAY LOJİSTİK LTD.ŞTİ.

çevre yolundan 
itibaren 300 metrelik 
bölümü çok bozuk, 
biz sadece buranın 
asfalt yapılmasını

istiyoruz. 
Başkanımız bize 
de yardımcı 
olsun" şeklinde 
konuştular.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama,

Doğalgaz Kombi Sistemi,
Otoparklı, Asansörlü,
Hazır Mutfak,
Dış kapı çelik kapı,

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

ABD.de
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Gemlik Belediye Meclisi Aralık^yı ilk toplantısını dün yaptı

Kaplıca Yap-İşlet-Devret
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

modeliyle yapılacak
Seyfettin SEKERSÖZ
Belediye Meclisi 
Aralık ayı birinci 
toplantısında 
önerge ve kararları 
görüşülmek 
üzere komisyonlara 
havale etti.
Meclis, MHP'li 
Osman Doğan'ın 
başıboş sokak 
köpekleri için 
barınak yapılması, 
Dere Boyu’ndaki 
33 dönümlük 
arazide yapılan 
imar değişiklikleri, 
aynı yerde 
yapılacak Adliye 
Sarayı imar 
planı değişikliği ile 
Demirsubaşı 
Mahallesi'nde 
yapılan ve bitmek 
üzere olan 
binalara HEM ile 
Kütüphanenin 
taşınması için 
tahsis karariarını 
oy birliği ile 
görüşülmek üzere 
gündeme aldı. 
Meclis gündeminin 
ilk maddesi olan 
Terme Oteli Yapımı 
işinin ihaleye 
çıkarılma şeklinin 
tespiti konusunda 
Başkan Mehmet 
Turgut üyelere 
bilgi verdi. 
Terme Oteli için 
hazırlanan projenin 
ihaleye çıkarılması 
için Encümene 
yetki verilmesini 
isteyen Başkanı 
Turgut, "inşaatı 
yap-işlet-devret 
modeliyle 30 yılı 
geçmemek üzere 
ihaleye çıkarmak 
istiyoruz. İhaleyi 
alanın hem inşaatı 
yapıp hem de 
işletmesinden 
yanayız. Bunun 
için meclis tarafından 
Encümene ihaleye 
çıkarma yetkisi 
verilmesi lazım" 
dedi.
Terme Oteli 
Yap-işlet-devret 
modeli ile 
30 yılı geçmemek 
üzere ihaleye 
çıkarılması için 
Encümene yetki 
verilmesi oy birliği 
ile kabul edildi. 
SOKAK KÖPEKLERİ 
İÇİN ÖNERGE 
VERİLDİ 
MHP'li Belediye Mec 
lis Üyesi Osman

Doğan, dün yapılan 
meclise başıboş 
sokak köpekleri için 
hayvan barınağı 
yapılması istemiyle 
önerge verdi.
Doğan, Gemlik'in 
nüfus artışı başta 
olmak üzere pek çok 
alanda hıziı bir ğeiı 
şim içinde olduğunun 
altını çizerek, "Öner 
gem bu gelişime hiç . 
yakışmayan bir du 
rum ile ilgilidir" dedi. 
Osman Doğan, başı 
boş sokak köpekleri 
için verdiği önergeyi 
savunarak, "Aslında 
bu durum sadece 
Gemliğimizle sınırlı 
olmayıp, pek çok il ve 
ilçelerinde ortak 
sorunudur. Bahset 
miş olduğum bu so 
run başıboş durum
daki sokak köpekleri 
ve bu köpeklerin 
meydana getirdiği 
tehlikelerdir. Özellikle 
okula giden çocuk
larımız başta olmak 
üzere, her yaştan ka 
dınlarımız ve erkek
lerimiz, bu köpeklerin 
oluşturduğu tehlike 
lerden az çok nasibi
ni almaktadır. Eski 
den Gemlik’in ara so 
kaklarında görmeye 
alıştığımız başıboş 
köpekler artık çarşı 
meydanında ana re 
füjler üzerinde ve 
diğer kaldırımlarda 
guruplar halinde sere 
serpe yatıp insanları 
huzursuz etmekte
dirler. Aileler bu 
başıboş köpeklerden 
büyük rahatsızlıklar 
duymaktadırlar, özel
likle okula giden 
küçük yaştaki çocuk
lar bu köpeklerden 
ısırılma olmasa dahi 
fiziki ve psikolojik 

olarak etkilenmekte
dirler. Hiçbir yerel 
yönetim, kuduz gibi 
çağdışı bir hastalıkla 
çocuklarımızı baş 
başa bırakn\aya göz 
yumamaz. Çözümü 
bilinmezlerde ara
maya hiç gerek yok
tur. Pek çok belediye 
bu konuya çözümler 
getirmişlerdir. Bu çö 
zümlerden en uygu
lanabilir olanı yaygın 
ifadesi ile hayvan 
barınaklarıdır. Gem 
lik'e bir hayvan barı
nağının yapılması 
konusunun, meclisi 
mizce görüşülmesi 
konusunu uygun 
görmekteyim" dedi.
Osman Doğan'ın 
başıboş sokak 
köpekleri için barınak 
yapılması önergesini 
değerlendiren Baş 
kan Turgut, yapılan 
barınakların zamanla 
özelliklerini kaybetti 
ğini ve toplanan hay
vanların da bakım 
sızlıktan birbirlerine 
zarar verdiklerinin 
görüldüğünü belir 
terek, "Tüm belediye 
terin ortak ihtiyacı 
olan köpek barı
nağının Büyükşehir 
tarafından veteriner 

denetiminde daha 
insancıl şekilde 
yapılması daha 
uygundur, bizler 
katkı sağlayabiliriz. 
Büyükşehjr ile 
bu konuyü 
görüşelim" dedi. 
Önerge görüşülüp 
araştirılmak.üzere 
Çevre Sağlık Korniş 
yonu’na oy birliği 
ile havale edildi.
Okullardan 
gelen ihtiyaç 
isteklerini 
de değerlendiren 
Meclis, belediyenin 
imkanları doğrul
tusunda okullara 
yardım yapılmasını 
oy birliği ile 
kabul etti.
Belediye Meclisi 
ayrıca gündemine 
aldığı HEM ve 
Kütüphane binaları 
nın ilgili kurumların 
taşınmaları için 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
tahsisine oy birliği 
ile karar verdi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi Aralık 
ayı ikinci toplantısını 
6 Aralık 2007 
Perşembe günü 
saat 14.00 de 
yapacak.

Milliyetçi Hareket Partisi...Olmuyor...

MHP liderinin seçimlerden önce mey
danlarda ip fırlattığını görünce, “AKP’ye 
parlamento çatısı altında çok dişli bir 
muhalefet geliyor” yorumunu yapanlar, 
bugün şaşkınlık içinde...

Çünkü sözüm ona o “dişli muhalefet”! 
yapması beklenen MHP AKP’nin başı ne 
zaman sıkışsa hızır gibi imdadına yetişiyor!

Bunun ilk örneğini Cumhur başkanlığı 
seçimlerinde gördük...

Bu partinin önde gelenleri şimdi aynı 
tavrı “Cumhurbaşkanını halk seçsin mi” 
konulu referandum için alıyor.

11'inci Cumhurbaşkanı çoktan Meclis 
tarafından seçildi.

Eğer halk, Başbakan’ın çağrısına uyar 
ve “Evet, 11'inci Cumhurbaşkanı’nı biz 
seçelim” derse o zaman bazı hukukçulara 
göre Gül’ün Cumhurbaşkanlığı “olmamış” 
sayılacak...

Bu durumda; görev süresi içinde imzala 
dığı kararnameler ve diğer icraatlar da 
tartışmalı hale gelecek...

Üstelik bu, bugünün de sorunu değil, 
böyle olacağı aylar öncesinden belliydi...

Çözümü de çok kolaydı:
Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran 

AKP referandumun fiilen başladığı 11 
Eylül’den önce Meclis’i olağan üstü toplan
tıya çağıracak ve anayasa değişiklik 
paketindeki bu ek maddenin çıkartılmasını 
isteyecekti...

Ama Başbakan düne kadar bu sorunu 
görmezden geldi...

Çünkü partisinin “emre amade” bazı 
anayasa hukukçuları, kendisine öyle 
demişlerdi.

Dün ise durum birden bire değişti:
AKP Grubu durumun ciddiyetini 

“nihayet” anladı ve 11'inci Cumhurbaş 
kanı’nın seçimini düzenleyen geçici 18’inci 
ve geçici 19’uncu maddelerde değişiklik 
yapılması için Meclis Başkanlığı’na teklif 
verdi. Şimdi gelinen nokta şu:

CHP referandumun tamamen iptalini 
istiyor, MHP ve DTP ise hükümetin teklifine 
destek veriyor.

Aslında MHP destek vermezse, DTP’nin 
desteği tek başına AKP’ye yetmiyor!

İyi de Milliyetçi Hareket Partisi neden 
seçmeninin sesine kulak kabartıp, AKP’ye 
hak ettiği yanıtı vermiyor?

Neden, “Bugüne kadar ‘sorun yok’ dedi
niz, yattınız..

“Şimdi bizden destek bekliyorsunuz... 
Size destek falan yok.

Çünkü siz hukuku bilmeyen bir siyasi 
partisiniz” demiyor?

Neden iktidarın stepnesi (yedek lastiği) 
olmayı kabul ediyor?

MHP yöneticileri bu sorulara, “Referan 
dumun ortaya çıkarabileceği hukuki sakın
caları gidermek için” diye yanıt veriyor...

İyi de bu hukuki sakıncaları gidermek, 
herkesten önce bizzat o sakıncalı hukuki 
düzenlemelere imza atan iktidar partisinin 
işi değil mi? Sayın Devlet Bahçeli...

Toplumun büyük bir çoğunluğu seçim
den önceki “ipli şov” lar la ortamı germe 
nizi nasıl onaylamadıysa, bu günkü 
“AKP’nin stepnesi” pozisyonunuza da 
sempatiyle bakmıyor!

Bırakın AKP kendi hatasını kendisi 
düzeltsin... Size ne oluyor?...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Pim Engelliler Günü kullandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, 
asgari ücretin çalışma yaşamının temel unsuru olduğunu belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
nedeniyle Bursa 
Zihinsel Özürlü 
Çocukları 
Koruma Derneği 
ile AKP İlçe 
Özürlüler 
Komisyonu 
üyeleri Atatürk 
Anıtına çelenk 
sunarak saygı 
duruşunda 
bulundular.
Anıta çelenk sunan 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
ile AKP Özürlüler 
Komisyonu üyeleri, 
kimsenin bu 
çocuklara acımasını 
istemediklerini 
belirterek, 
sokaklarda dilenci 
olmamaları için 
destek verilmesini

istediler.
Kendi ayakları 
üzerinde dura
bilmeleri için fırsat 
eşitliğinin mutlaka 
gözetilmesi gerektiği
ni vurgulayan Özür
lüler Derneği üyeleri, 
"Toplu ulaşım ve 
sağlık hizmetleri 
olmak üzere iş hay
atında da bu çocuk

lara kolaylık 
sağlanması 
gerekir" dediler. 
Özürlü çocuklar 
öğretmenleri ile 
birlikte dün 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u da 
ziyaret ederek çiçek 
verdiler.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Faruk Çe 
lik, hükümetin pro
gramında asgari üc 
rette artış oranının 
yüzde 6 olarak ön 
görüldüğünü, ancak 
tespit komisyonunu 
belirleyeceği ücrette 
artışın öngörülenin 
bir-iki puan üzerinde 
veya daha farklı ola
bileceğini söyledi. 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu ilk 
toplantısını yaptı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, toplantı
da yaptığı konuşma
da, asgari ücretin 
çalışma yaşamının 
temel unsuru 
olduğunu belirterek, 
2007 yılında uygu
lanan aylık brüt 
asgari ücretin 16 
yaşından büyükler 
için 580 YTL, net ise 
419 YTL olduğunu 
hatırlattı. 2002 yılın
da 184 YTL olan 
asgari ücretin beş 
yılda yüzde 134 artış 
gösterdiğini ifade 
eden Çelik, aynı 
dönemdeki toplam 
enflasyonun ise 
yüzde 59 olduğuna 
dikkat çekti.
Çelik, “Yeterli bulu 
yor musunuz sorusu 
da akla gelebilir. 
Bunun yeterli olma 
dığını da hepimiz 
kabul ediyoruz ama 
Türkiye'nin imkanları 
çerçevesinde bak
tığımızda dün ile 
mukayese edemeye
ceğimiz artış gerçek
leşti” diye konuştu. 
-"ASGARİ ÜCRET 
ASGARİ İNDİRİM 
TUTARINI DA 
BELİRLEYECEK" 
1 Ocak 2008'den

itibaren asgari geçim 
indirimi uygulaması 
nın başlayacağını 
anımsatan Çelik, bu 
düzenlemeyle belir
lenen brüt asgari 
ücretin asgari geçim 
indirim tutarlarını da 
etkileveceğini ifade 
etti. 2008 yılı başın
dan itibaren asgari 
ücretin yıllık brüt 
tutarının ücretlinin 
kendisi için yüzde 
50'si, çalışmayan eşi 
için yüzde 10'u, ço 
cukların her biri ayrı 
olmak üzere ilk iki 
çocuk için yüzde 7.5, 
diğer çocuklar için 
ise yüzde 5'i asgari 
geçim indirimi olarak 
uygulanacağını 
söyledi. Çelik, bu 
uygulamayla asgari 
ücret ile çalışanların 
ödeyeceği gelir 
vergisinde önemli 
azalma olacağını 
dile getirerek, 
“Asgari ücretlilere ve 
diğer üc retlilere de 
bu durum olumlu 
yansıyacak” dedi. 
-İŞÇİ VE 
İŞVERENDEN 
ALINAN VERGİ 
YÜZDE 70
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu işveren 
Heyeti Başkanı Ali 
Nafiz Konuk, asgari 
ücretin tespitinde 
uluslar arası rekabet 
gücünü zayıflatacak, 

işsizliği ve kayıtdışı 
m büyütecek, mev
cut ücret kademeleri
ni alt üst edecek 
düzenlemelerden 
kaçınılması gerek
tiğini kaydetti.
Asgari ücretteki 
artısın tüm ücretleri 
ve ekonomik den
geleri etkilediğini 
vurgulayan Konuk, 
şunları söyledi: 
“2007 yılında asgari 
ücret üzerinden, işçi 
ve işverenden alınan 
vergi ve sigorta 
primleri toplamı net 
asgari ücretin yüzde 
70'ine ulaştı. Net ele 
geçen asgari ücret 
tutarının yanında 
tüm ücretlerdeki net 
geliri artıracak ve 
işverene maliyeti 
azaltacak şekilde 
prim ve vergi 
yükünü azaltacak 
uygulamalar hayata 
geçirilmelidir.
Bunun yanında 
çalışanın kendisi 
için asgari ücretin 
yarısı ölçüsündeki 
asgari geçim indirimi 
oranı kademeli 
olarak asgari ücret 
düzeyine yük
seltilmelidir. Bir 
işçinin 2007 yılının 
ikinci yarısında 
işyerine aylık 
maliyeti ortalama 
bin 230 YTL 
düzeyindedir.”

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Mecliste dün..
Belediye Başmanının kararı 

uygun bulunmuş.
Seyfettin arkadaşımızın yazdı 

gına göre karar oybirliği ile alın
mış.

Geçtiğimiz günlerde bu konu 
yu köşemde masaya yatırmış ve 
Ilıca ile ilgili bazı önerilerde bu 
lunmuştum.

Sanırım Meclisimizin birçok 
üyesi yerel gazetelerde çıkan ya 
zıları görmüyor ve okumuyorlar.

O yazımda, Ilıca ve yanına 
yapılmak istenen otel projesini 
eleştirmiştim.

Meclise tek seçenekli bir proje 
sunumun doğru olmayacağını 
söylemiştim..

Hazırlanan bu proje bir kişinin 
beğenip halkın temsilcilerinin 
önüne getirilen bir proje oldu 
ğunu yazmıştım.

Anlaşılan, Belediye Meclis üye 
terimiz ile bu projeyi yaptıranlar 
aynı zevkleri taşıyorlar.

Öyleyse geriye söylenecek 
birşey kalmıyor.

Önlerine farklı seçenek sunul- 
masa da geleni beğeniyorlar.

Meclis böylece bir formaliteyi 
yerine getiriyor.

Neyse ki yap-işlet devret mod
eli benimsenmiş.

Güne {Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Evet, şimdi yetki belediye 
encümeninde, Gemlik Ilıca ve 
250 yataaklı otel tesisi ihaleye 
çıkacak.

Paralı bir yatırımcı, buraya 
yatırım yapacak sonra bu tesis
leri işletecek.

Hayırlısı olsun ne diyelim.
Meclisde bir de hayvanları ilgi 

lendiren, aslında yalnız hayvan
ları değil, hayvanseverleri de 
ilgilendiren bir konuyu MHP’li 
Osman Doğan gündeme getir
miş.

Doğan, Gemlik’te sokak kö 
peklerinin çokluğundan yakın
mış, bunların belediyece yapıla
cak bir barınakta toplanmasını 
istemiş.

Konuşulmuş, konuşulmuş en 
sonunda Belediye Başkanı Meh 
met Turgut, bu konunun o kadar 
kolay bir olmadığını söylemiş.

Ve demişki:
Bu iş bizi aşar, tüm ilçeleri de 

içine alacak bir büyük hayvan 
barınağını Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yapsın, bizim sokak 
hayvanlarını da oraya götürelim.

Bu fikre meclis hiç itiraz et 
memiş.

Umurbey Belediyesi’nin yapa
bildiği barınağı Bursa’ya havale 
etmişler.

Peki bizim belediye ne ile uğra 
şacak.

Temizlik özel sektörde, su ve 
kanalizasyon Büyükşehir’de, it 
faiye Büyükşehirde, çevre düzen 
Iemesi Büyükşehir’de, hal ya 
pimi Büyükşehir’de geriye ne ka 
lı yor ali ah aşkına?

Sokak köpekleri için bir iki 
bakımcı, bir veteriner ve besin 
maddesi gerekli.

Gemlik merkezinde Küçük 
Kumla, köyler, Umurbey ve Kur 
şunlu’yu içine alan bir hayvan 
barınağı yapılamaz mıydı?

Yok olmaz.

Yok, vetirener gerekli imiş!
Yok bilmem ne!..
Doğru, bizim veteriner Sami 

Beki’nin işleri çok olduğu için! 
ona bir görev daha verilmiş.

Ne mi yapıyor Veteriner Hekim 
Sami Beki, Temizlik İşleri Müdü 
rü’nün görevini yapıyor.

Bence bir veteriner, şehrin 
temizliğiyle uğraşacağına asli işi 
olan hayvan hekimliğiyle uğraşa 
daha iyi olmaz mı?

İşte böyle bizim Belediye Mec 
lisimiz de kentini sokaklarında 
deli dana gibi dolaşan sokak 
köpeklerine bile sahip çıkamıyor.

Umurbey Belediyesi sahip 
çıkıyor...

Bursa Osmangazi Belediyesi 
Avrupa düzeyinde modern bir 
hayvan Barınağı yapıp övgü top 
luyor.

Biz, karayollarının yapacağı iş 
leri yapmaya çalışıyoruz, kentin 
yeşillenmemesi için elimizi kolu
muzu kımıltatmıyoruz.

Belediye Meclisi, kentimizin 
dokusunuz değiştirecek işleri 
görüşüp, bunların yapılmasının 
takipçisi olsa, Gemlik bugünkü 
durumundan hak ettiği çok daha 
iyi bir durumda olur kanısında 
yım.

Hamsi 1 YTL
i®

HHBH

ÖZGÜR
,» KURU TEMİZLEME

i aımıısmmiın M

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kilosu 10 YTL'ye 
kadar çıkan ve vatan
daşların ucuzlaması 
için beklediği Hamsi 
balığı nihayet 
ucuzladı.
Seyyar balıkçı tez
gahlarında kilosu 1 
YTL'ye satılan hamsi 
balığı dar gelirli vatan 
daşların yüzünü 
güldürüyor.
Havaların soğuması 
ve yağışlı geçmesi 
nedeniyle dipten

ayrıldığı ve su yüzü 
en yakın dolaştığı 
belirtilen hamsi 
balığının çok 
avlanması nedeniyle 
beklenen 
ucuzluğa indi.
Dar gelirli vatan
daşlar iki kilo 
hamsi ile kalabalık 
aileleriyle birlikte 
akşam yemeğini 
geçiştirirken, balık 
yeme özelliğini 
sürdürüyorlar.
Diğer balıklara oranla 
daha çok satılan ve

ilgi gören hamsi 
balığı fiyatının 
inebileceği son fiyata 
geldiği belirtilirken 
uzun süre ucuz 
olarak alınabileceği 
tahmin ediliyor.
Balık yasaklarından 
sonra avlanan ve 
kilosu 10 ile 15 
YTL'ye varan fiyatlar
la balıkçı tezgahların
da satılan hamsi 
şimdi 1 YTL'ye 
satılırken hatıra 
fotoğrafı çektirilecek 
duruma geldi.

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

kuru temizleme, 

çamasırve

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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PKK konusunda
Türkiye’nin sabrı tastı

Türkiye helikopter 
programını yeniden 

yapılandıracak

Bili Çlinton'ın baş 
kanlığı döneminde 
Savunma Bakanlığı 
yapan VVilliam 
Cohen Türkiye'nin 
PKK konusunda 
sabrının taşmakta 
olduğunu anladığını 
belirterek, PKK'ya 
karşı yeterli adım 
atılmadığını söyledi. 
Ancak Türkiye'nin 
sınırötesi operas 
yonu konusunda 
itidalli davranması 
gerektiğini ifade 
eden Cohen, 
Kuzey Irak'a yöne
lik askeri harekatın 
hata olacağını 
bildirdi.

Amerika'nın Sesi 
Radyosu'na 
(VOANEVVS) 
demeç veren Cohan, 
“Bence bir sınır 
ötesi operasyon 
hata olur.
Türkiye'nin Kuzey 
Irak'a girmesi iyi 
olmaz. Ama Türkiye 
sabırsızlanmakta 
haklı. PKK'yı 
durdurmak için 
yeterince çaba 
gösterilmedi. 
Türk hükümeti, 
Amerika'nın, 
“PKK'yı kınıyoruz, 
PKK bir terörist 
örgüttür” açıkla
malarını uzun bir 

süredir sabırla 
dinliyor” dedi. 
Irak hükümetinin 
Irak sınırını 
geçerek Türkiye'de 
şiddet eylemleri 
yapanları durdur
mak için yeterince 
gayret göster
mediğini de ifade 
eden Cohen, 
“Türkiye Kuzey 
Irak'a girmeye hazır. 
Ben, Türkiye'nin 
Kuzey Irak'a girmek
ten kaçınması ve 
PKK'nın peşine 
düşme konusunda 
Amerika ile işbirliği 
yapmasını umuyo
rum” diye konuştu. < 

ABD'nin tanınmış 
savunma sitesi De 
fence News, Türki 
ye'nin heli kopter 
alım programını 
yeniden yapılandır
maya hazırlandığını 
belirtti.
Defence News, topl 
am 52 genel maksat 
helikopterinin alımı 
nı öngören progra 
mın kaderinin önü 
müzdeki günlerde 
yapılacak Savunma 
Sanayi İcra Komitesi 
toplantısında belir
leneceğini kaydetti. 
Defence News, 
AugustaVVestland 
tarafından ortak üre
timi öngören bir 
teklifin yapılmasının 
ardından Türki 
ye'nin 52 genel 
maksat helikopteri 
alimini öngören 700 
milyon dolarlık prog 
ramı yeniden yapı
landırmaya hazır
landığını yazdı. 
Askeri maksat için 
32, sivil maksat için 
20 helikopterin alın
masını öngören pro
gramın kaderinin 
ise, önümüzdeki ’J 

günlerde Ankara'da 
yapılması beklenen 
Savunma İcra Komi 
tesi toplantısında 
görüşüleceği belir
tildi. Habere göre, 
program, Komitenin 
23 Kasım'da toplan
ması planlanan top 
lantıda ele alınacak
tı. Ancak toplantı, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
annesi Tenzile Er 
doğan'ın bir gün 
önce ameliyat ol 
ması nedeniyle iptal 
edildi.
Defence News, top 
lantının gündemine 
ilişkin bir belgeyi 
yorumlayan bir 
Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı yetki 
lisinin de, belgedeki 
ifadelerin “progra 
mın yeniden yapı
landırılacağı” anla 
mına geldiğini söy 
lediğine dikkat çekti. 
AugustaVVestland'ın 
söz konusu tek
lifinin, Türkiye'ye 
genel maksat 
helipoter modelinin 
dizayn edilmesini, 
geliştirilmesini’ve 

üretilmesini 
öngören ortak 
program öngör 
düğünü kaydeden 
Defence News, bir 
Savunma Sanayi 
kaynağının “Teklif, 
ortak modelin 
üçüncü ülkelerde 
pazarlanmasın! da 
hedefliyor” dediğini 
aktardı.
Defence News, 
helikopter alım 
programının 
yeniden yapılandırıl
masına ilişkin karan 
öncesi favorinin 
Sikorsky olduğunu, 
Sikorsky'nin 
Türkiye'ye S-70 
Kara Şahin'i (Black 
Hawk) önerdiğini 
anımsattı. Bu arada, 
savunma sanayi 
kaynağı, ortak 
üretim kararının 
verilmesi halinde 
bile üretilecek 
helikopterlerin 
teslimatının 
zaman alacağı için 
Türkiye'nin yine 
bir miktar 
helikopter almayı 
düşünebileceğini 
desöyledi.

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 
Körfez Ofset MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
istiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Faz: 513 35 95
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PKK Kandil'i boşaltıyor Kara operasyonlarına 
hava desteği

Türkiye'nin diploma 
tik baskıları ve ope 
rasyonlarla Kuzey 
Irak'ta sıkışan 
PKK'nın buradan 
çıkma kararı aldığı 
belirtildi.
PKK, Ermenistan'ın 
işgali altındaki Kara 
bağ bölgesine yer
leşecek. Daha önce 
Suriye'de barınan ve 
Türkiye'nin baskıları 
sonucu bu ülkeden 
çıkan PKK şimdi de 
Kuzey Irak’tan çıkma 
hazırlıkları yapıyor, 
istihbarat raporlarına 
göre PKK'da uzun 
zamandır Kafkasya'yı 
kara para aklama 
noktası olarak kul
lanıyor. Bu terör 
örgütünün bu işlerini 

ise PKK'ya üye Erme 
ni terörist sağlıyor. 
Türkiye, PKK'nın 
Kafkaslar'a yerleş 
memesi için bölge 
ülkeleriyle yakın 
temasa geçti. 
Cumhurbaşkanı Ab 
dullah Gül'ün, Azer . 
baycan ve Gürcis 
tan'a gerçekleştirdiği 
ziyaretlerde PKK 
konusu gündeme 
geldi. Gül, PKK'nın 
Kafkaslar'ı kullanma
ması konusunda her 
iki ülke cumhur
başkanını uyardı. 
Avrupa Parlamentosu 
Karma Komisyonu'na 
sunulan Türkiye rapo 
runda PKK içindeki 
Ermeni kökenli terö 
ristlere dikkat çekildi. 

PKK'nın Ermeni 
diasporasının bazı 
üyeleriyle temasa 
geçtiği istihbarat 
birimleri tarafından 
tespit edildi. Plana 
göre, teröristler önce 
bir Avrupa ülkesine, 
oradan da Kafkas 
ya'ya geçecek. 
Kafkasya içinde 
seçilen yer ise, 
Ermenistan işgali 
altındaki Dağlık 
Karabağ. Türkiye, 
Ermenistan ile 
Azerbaycan arasında 
sorun olarak duran 
bölge konusunda 
Azerbaycan'a tam 
destek veriyor.
PKK'nın bölgede 
gazete ve radyoları 
bulunuyor.

ALİYEV YASA 
ÇIKARACAK 
PKK'h teröristlerin 
Azerbaycan'a girişini 
yasaklayacak özel 
yasa teklifinin önü 
müzdeki günlerde 
Azerbaycan 
Parlamentosu'nda 
ele alınması 
bekleniyor.
Azeri yetkililer, 
Türkiye'den aranılan 
teröristlerin tam 
listesini istedik £ 
Azerbaycan 
Adalet ve İçişleri 
bakanlıklarından 
Hüseyin Asilov 
başkanlığında 
Türkiye'ye gelen 
bir heyet, bu konuda 
görüşmelerde 
bulundu*.

Bir Grup PKK'h ile 
Temas Sağlanması 
Sonucu Başlayan 
Operasyonlara 23 
Jandarma Sınır 
Tümen Komutan 
hğı'ndan Kalkan 
Helikopterler de 
Eşlik Ediyor. Ope 
rasyonlarda, 2 Gün 
İçinde 5 Terörist, 
Öldürüldü.
Şırnak'ta Gabar Dağı 
ve Küpeli Dağı Böl 
gesi'nde PKK'ya 
yönelik operasyonlar 
hava destekli devam 
ediyor.
Güvenlik güçlerince 
icra edilen arazi 
arama tarama çalış
malarında bir grup 
PKK'h ile temas 
sağlanması sonucu 
başlayan operasyon

lara 23 Jandarma 
Sınır Tümen 
Komutanlığı'ndan 
kalkan helikopterler 
de eşlik ediyor. 
Dün sabah saatle 
rine kadar süren 
çatışma sonrası 
Şırnak-Eruh hattı 
olan Gabar Dağı ve 
Küpeli Dağı böl
gesinde 4 terörist 
etkisiz hale getirildi. 
Mehmetçik ağır kış 
şartlarına rağmen 
bölgede operasyon
larını artırırken bir
liklerdeki askerlerde 
de hareketlilik 
gözlendi.
Cizre Tank Taburu 
ve İkizce Taburu'na 
ait askerler birlikle 
rine yakın tepelerde 
güvenliği sağlıyor.

1

ç/ talini!
Uzıup

? KŞRUUT 
umım

s/ ÇEREZ

IKMIEH^KU
«OÇEKİUİ

GEMLİK’TE EŞİ BENZERİOLMAYANİKİŞİLİK BALO SALONU ye 

İKİŞİLİKTERASSALONUİLETANINMIŞENBÜYÜKOTELLERDEKİ 

MUHTEŞEM BALO SALONLARINI ARATMAYACAK NİTELİKTE KALİTE 

veHİZMETSTANDARTlARIİLEKARŞINİZDAYIZ.

ŞOK FİYAT! 
2.000.00 - YTL

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlidir.)
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Ördek avcıları 
jandarmaya takıldı

amile kadın ve çocukları kullanan uyuşturucu tacirleri çökertildi
Bursa'da jandarma 
nın kaçak avlanmaya 
yönelik İznik ve Ulua 
bat gölü civarında 
havadan ve karadan 
yaptığı denetimlerde, 
tuzak için 10 güme 
kuran 25 avcı yaka
landı. Canlı ördek ve 
ses sistemiyle tuzak 
kuran avcıların 
gümelerde de oyun 
oynayıp keyif yaptığı 
ortaya çıktı. Katle 
dilmiş çok sayıda 
ördek de jandarma 
tarafından bulundu. 
İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
koruma altına alınan 
Uluabat ve İznik Gö 
lü çevresinde katlia
ma izin vermedi. 
Karada ve sulak alan 
larda izinsiz avla 
nanlara göz açtırma 
yan Doğal Hayatı 
Koruma Timleri, av 
sezonunun açıl
masıyla birlikte 
kaçak avcılara yöne
lik karadan ve hava 
dan helikopterle ope 
rasyonlannı sık
laştırdı.

Jandarma ekipleri, 
yapay gölet ve güme 
kuran, 10 canlı 
yaban ördeğini de 
mühre olarak kul
lanan kaçak 25 
avcıyı suçüstü 
yakaladı. Kaçak 
avlanan şahısların 
çok sayıda yaban 
ördeğini katlettikleri 
görüldü. Yapılan 
incelemede, avcıla 
rın canlı ördekleri 
Uluabat ve İznik 
gölünde yakalayıp 
tuzak için kullandık
ları tespit edildi. 
Avcıların alana kur
dukları gümenin içi 
ne saklandıkları, oto 
teybi ile kurdukları 
sistem ile kasetten 
ördek sesi verilerek 
yere konan ördekleri 
avladıkları öğrenildi. 
Bazı canlı ördekleri 
de acımasızca çuval
ların içine dolduran 
avcıların, eziyetleri 
dikkat çekti.
Kaçak avcıların 25 
adet tüfeğine el ko 
nularak, canlı ördek
ler serbest bırakıldı

Bursa'nın göbeğinde 
uyuşturucu tacirle 
rinin, beyaz zehirleri 
leblebi gibi gençlere 
nasıl sattıkları, poli 
sin kamerayla görün
tülediği operasyonla 
ortaya çıkartıldı. 
"Çekirge" isimli ope 
rasyonla, Türkiye'de 
bir ilke imza atan 
narkotik dedektifleri, 
mahkemeden aldık
ları izinle gizli çektik
leri görüntüleri canlı 
olarak operasyon 
merkezine aktardı. 
Anlık istihbaratın 
ardından cep tele
fonuyla yönlendirilen 
sokak arasına konuş 
lanmış ekipler de 33 
zehir taciri ile uyuştu
rucuları satın alan 75 
kişiyi gözaltına aldı. 
Bursa Emniyet Müdür 
lüğü Organize Suç ve 
Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğü Narkotik 
Büro Amirliği ekipleri, 
mahkemeden aldık
ları gizli izleme kararı 
ile 4 ay önce "Çekir 
ge" isimli operasyona 
start verdi. 
Osmangazi Belediye 

«si tarafından kentsel • 
dönüşüm projesi kap

samında yıkılan evler 
arasında kalan son 
uyuşturucu tacirleri 
de operasyonlarla 
kıskıvrak yakalandı. 
Polis, tekniğini açık
lamadığı bir sistemle 
Kamberlerin muhtelif 
yerlerine gizli kamer
alar yerleştirdi. Bu 
kameradan kayde 
dilen görüntüleri de 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nün merkezine 
aktardı.
Görüntülerden tespit 
edilen kişiler ise ope 
rasyon merkezinden 
yönlendirilen polisler 
tarafından anında 
gözaltına alındı. 
Sokak ortasında bir 
kadın, şalvarının ara 
sından çıkardığı uyuş 
turucuyu müşterisine 
para karşılığı satar 
ken görüntülendi. 
Başka bir görüntüde 
ise, bir uyuşturucu 
taciri eşi ve annesinin 
getirdiği uyuşturu
cuyu sokaktaki moto
sikletli gençlere 
verirken yakalandı. 
Evine misafir gibi 
gelen gençlere, ikram 
edermişçesine uyuş
turucuyu veren şahıs 

da görüntülenmekten 
kurtulamadı.
Kaldırımda oturan 
aile boyu Roman ol 
duğu belirtilen uyuş
turucu tacirleri, önce 
sohbet ettikleri müş
terilerine birkaç sanı 
ye içinde uyuşturu
cuyu verip paralarını 
alırken kaydedildi. 
Operasyonda 9 aylık 
hamile 33 yaşındaki 
sabıkalı Remziye K. 
da bisikletli bir gence 
uyuşturucuyu verir 
ken tespit edildi. Bir 
evin balkonundan 
siyah poşet içinde 
sarkıtılan uyuşturu
cunun bir içimliği 10 
YTL karşılığı el 
değiştirdi.
Görüntülerde bir 
çocuk satıcı molozlar 
arasındaki uyuşturu
cuyu alıcısına verir 
ken yakalandı.
Bu görüntülerin akta 
rıldığı polis operasy
on merkezinden yön
lendirilen ekipler alıcı 
75 kişiyi anında, kim
liği belirlenen 33 ze 
hir tacirini ise birkaç 
gün içerisinde 
gözaltına aldı. Hakla 
rındaki soruşturma 

evrakıyla adliyeye 
sevk edilen 3’ü çocuk 
18'i kadın 32 zehir 
taciri tutuklandı. 
Hamile kadın ise 
sağlık sorunları 
sebebiyle tutuksuz 
yargı lanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Polisin ifa desine 
başvurup serbest 
bıraktığı 75 alıcı 
hakkında ise 
savcılıkça 
soruşturma 
sürdürülüyor. 
Uyuşturucu tacirleri 
daha önce 42 
kişinin tutuklandığı 
Kiraz operasyonu 
sebebiyle ellerinde 
fazla miktarda uyuş
turucu bulundurmuy
or. Günlük olarak 
esrar ve hap bulun
duran Roman vatan
daşlar, bunları da 
kamerayla tespit 
edilen görüntülerde 
yıkıntılar arasına ve 
otların arasında 
saklıyorlar. Anlık 
operasyonda Sevinç 
C. isimli kadın siyah 
poşet içindeki uyuş
turucuyu otların 
arasına koyarken 
görülüyor.
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YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASİTÎF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÛLAYI 

FATURASINDA KAPASİTÎF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

I GÖRE' MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ
| TESİSLERDE KAPASİTÎF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20

• KAPASİTÎF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR
MEVCUT SİSTEMLERİNİZ İLE BU ORANLARI TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR 
n p mevcut KOMPANZASYO^Î SİSTEMLERİNİZ i
İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ.
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR. KUMPANZASYON %

UMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
BU KONÜDAKÎSORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM ÜRETMENDİR: 
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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

I
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa |
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
f

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.

1

t 
f

s
Msîclde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 |

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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KÖRFEZ
Körfezi uyuttum, sahili yaparak döşek.
Kıyısına yıldızlar işledim; tek, tek. 
Çoğu değişik renk, değişik örnek.
Arzum, bütün insanları umutlu görmek.

Dünyanın kumunu eledim, yaptım ipek.
Üzerinde çocuklar oynasın, öbek öbek. 
Neş'eden çınlasın gök guppe sabaha dek. 
Arzum, çocukları sevinçle dolu görmek.

Dünyaya sevgi ürettim, ilmek, ilmek. 
Getirsin günler bayram, düğün, dernek. 
Gülen yüzleri kıskansın, çatlasın felek. 
Arzum bütün insanları mutlu görmek.

4.11.2007 Gemlik.

Vekaleten kurban 
bedeli 230 YTL

Türk Hava Kurumu tarafından kavurma 
(THY), 2000 yılı 
Kurban döneminde 
başlattığı internet 
üzerinden kredi 
kartıyla "Online 
Vekaleten Kurban 
Bağışı" uygulaması 
kapsamında, 2007- 
2008 Kurban döne
minde vekaleten 
Kurban kesimi 
bedelini Türkiye için 
230 YTL, yurt 
dışı için de 190 dolar 
veya 135 euro olarak 
belirlendi
THK'den yapılan 
açıklamada, 
vekaleten 
kurbanların 
"dini vecibelere" 
uygun olarak noter 
huzurunda Et ve 
Balık Kurumu 
(EBK) 
Kombineleri'nde 
kesildiği, EBK

yapılarak THK 
Şubeleri tarafından 
ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıldığı 
belirtildi.
Açıklamaya göre, 
Kurum 
topladığı 
yardımların yüzde 
50'sini Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Başkanlığı'na, 
yüzde 4'ünü 
Türkiye Kızılay 
Derneği'ne, 
yüzde 3'ünü 
SosVal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu'na, 
yüzde 3'ünü de 
Türkiye Diyanet 
Vakfı'na olmak 
üzere yardımların 
yüzde 60'ını 
paydaş kuruluşlara 
dağıtıyor. "

tgm ABONE OLDUNUZ MU?
■»■■W. . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

Filmin Adı Seanslar
YAŞAMIN KIYISINDA
TESTERE 4

Gemlik Karfez Sayfa 9

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

BMZDEÛOSnİZIlESİMHİZMElİMEVm

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

12.00- 14.15.- 16.30- 20.15
12.00 - 14.00 - 16.00 • 18.00 ■ 20.00

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
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Başkan Şahin, engellilere 
50 akülü araba sözü verdi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 3 
Aralık Dünya Engel 
liler Günü nedeniyle 
yaptığı açıklamada, 
50 engelliye akülü 
araba sözü verdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Hikmet 
Şahin, özürlülüğün 
hayata küsülecek, 
saklanacak, gizlene 
cek bir durum 
olmadığını, ayrıca 
hiç kimsenin onları 
hor görmesini, 
dışlamasını, 
utandırmasını ve 
üzmesini kabullen
melerinin mümkün 
olmadığını kaydetti. 
Hikmet Şahin, "Hepi 
miz bu toplamın bir 
parçasıyız. Özürlü 
kardeşlerimizin 
kendi kendilerine 
yetmeleri, bilgi ve 
kültür düzeylerini 
yükseltmeleri, bir 
meslek sahibi 
olup, bu meslekte 
iş edinmeleri için 
gerekli çalışmalar 
yapıyoruz. Biz 
istiyoruz ki, engelli, 
engelsiz bütün vatan
daşlarımız her hangi 
bir ayrıma tabi tutul
madan, hak ettikleri 
ya da ihtiyaç duyduk
ları hizmeti iyi bir şe 
kilde alabilsin. Bu 
noktada gerek hükü 
metimiz, gerekse 
belediyelerimiz kana 
lıyla her gün adım 
adım bu amaca doğ

ru gidiyoruz. Özür
lülük sizin kendinizi 
geliştirmenize, çalı 
şıp üretmenize ve 
toplumsal hayatın 
her alanına katılma 
niza engel değildir. 
Bundan dolayı ne 
olur ümitsiz olmayın. 
Hayat sarılın. Üreten 
bir engellinin engelli 
olmadığı halde üret
meyen birinden her 
zaman üstün oldu 
ğunu unutmayalım." 
diye konuştu. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
engellilere’yönelik 
yaptıkları çalışmaları 
anlatan Şahin, 7-12 
Aralık tarihlerinde 
düzenleyecekleri 
İpek Yolu Film 
Festivali'nde bir ilke 
daha imza atacak
larını, Türkiye'de ilk 
kez özel tekniklerle 
hazırlanan 'Babam 
ve Oğlum" filmini 

işitme ve görme 
engelli seyircilerle 
buluşturacaklarını 
bildirerek, tüm 
engelli vatandaşları 
filme davet etti. 
Şahin ayrıca, İpek 
Yolu Film Festivali 
kapsamında engelli 
vatandaşların kısa 
film çekme imkanı 
tanınacağını ve bu 
filmlerin festival 
sonunda sahne
leneceğini anlattı. 
Hikmet Şahin, - 
engelli vatandaşların ' 
hayata sarılmaları 
amacıyla başlattıkları ı 
sanat ve meslek 
edindirme kurslarının 
yanı sıra fotoğrafla 
ilgili de atölye çalış
masının yapılacağını 
ve bu çalışmada çe 
kilecek fotoğrafların 
"Sessiz dünyanın 
dili" başlığı altında 
sergileneceğini de 
sözlerine ekledi.

AKOM’da Afet ve Kış 
önlemleri masava yatırıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Afet 
Koordinasyon 
Merkezi'nin (AKOM) 
10. Olağan Toplan 
tısı'nda muhtemel 
tabi afetlere yönelik 
alınan önlemler göz
den geçirilirken, kış 
aylarında karşılaşıla
bilecek olumsuzluk
larda ele alındı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve AKOM Başkanı 
Muammer Subaşı'nın 
başkanlığında 
Afet Koordinasyon 
Merkezi'nde gerçek
leştirilen toplantıya 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin ilgili 
12 daire başkanının 
yanı sıra bağlı kuru
luşların müdürleri 
katıldı. AKOM'un 
10. olağan toplan
tısında, kış mevsi
minde karşılaşılabile

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

cek afetlerle ilgili 
fikir alışverişinde 
bulunup birimlerin 
görevleri konusunda 
kararlar alındığını 
anlatan Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve AKOM Başkanı 
Muammer Subaşı, 
Bursa’nın geleceği 
açısından toplantının 
önemli olduğunu 
söyledi. Subaşı, 
"Kentimizde

yaşanabilecek 
olası afetlere 
karşı her zaman 
hazırlıklı 
olduğumuzu 
söyleyebilirim. 
Tüm birimlerimizde 
çalışmalar titizlikle 
yürütülüyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
her türlü afete hazır- 
lıklıyız. BursalIlar, 
rahat uyusunlar" 
diye konuştu

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

İpekyolu’nda renkli yolculuk başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
7-13 Aralık tarihleri 
arasında gerçekleşti 
rilecek '2. Uluslarara 
sı Bursa İpekyolu 
Film Festivali'nin İs 
tanbul'da yapılan ba 
sın toplantısı ve tanı 
tim kokteyli, Türk 
Sine ması'nın usta 
oyuncularını bir araya 
getirdi.
Ceylan Intercontinen 
tal İstanbul'da yapılan 
toplantıya, ünlü sa 
natçılar Halil Ergün, 
Hülya Koçyiğit, Fatma 
Girik, İzzet Günay, Alı 

Rıza Binboğa, Yusuf 
Sezgin, Fadik Sevin 
Atasoy, Korhan Abay, 
Hale Soygazi ve 
Şemsi İnkaya katıldı. 
Basın toplantısında 
konuşan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Festival 
Onursal Başkanı 
Hikmet Şahin, organi
zasyonun amacını 
konuklarla paylaştı. 
Başkan Şahin, "Ana 
dolu incisi Bursa'dan 
selamlar getirdik 
size" diye başladığı 
konuşmasında, "Bu 
yıl film festivalimizin 

2.'sini gerçekleştir
menin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Biz, bele 
diyecilik faaliyetleri 
mizi yerine getirirken 
kültür ve sanatı da 
unutmuyoruz. 'Marka 
Kent' olma yolunda 
hızla ilerleyen Bur 
sa'yı en iyi yere 
getirmek için çaba 
larken, kültür ve 
sanata da sahip çıkıl
ması gerektiğini 
savunuyoruz. 
Bursa’da bu düşün 
ceyle her yıl çıtası 
daha da yükselen 
kültür ve sanat aktivi 
teleri yapılmaktadır" 
dedi,.
Başkan Şahin, "Festi 
val kapsamında onur 
ödülü alacak olan 
Fatma Girik'in dediği 
gibi ‘Sinema hayattır'. 
Biz de bu hayatı hep 
birlikte yaşıyoruz. Bu 
ülke hepimizin. Bizim 
iddiamız; Bursa'yı 
diğer kentlerin önüne 

çıkarmak değil, diğer 
kentlerle birlikte 
sinemayı tanıtmayı 
hedeflemektir" dedi. 
Oyuncu Bennu 
Yıldırımların sundu 
ğu gecede, Festival 
Komite Başkanı Bur 
çak Evren ile oyuncu 
Halil Ergün ve gazete
ci Ömür Gedik de söz 
alarak, '2. Uluslara 
rası Bursa Ipekyolu 
Film Festivali' hakkın
da bilgiler verdi. 
Dünya sinemasının 
seçkin örneklerinin 
bir araya getirildiği ve 
çoğu Türkiye'de ilk 
kez izleyiciyle buluşa
cak olan 50'yi aşkın 
uzun metraj filmden 
oluşan zengin pro
gramıyla festival, bir 
hafta boyunca Bur 
salılara sinema 
bayramı yaşatacak. 
Festivalde uluslara 
rası ve ulusal göster
im programının yanı . 
sıra özel gösterimler,

söyleşiler, sergiler, 
sinema kursları ve 
atölyeler gibi aktivi 
telerin de gerçek
leştirileceğini, bunun 
yanı sıra festivalde ilk 
kez "Uluslararası Al 
tın Karagöz Film Ya 
rışması" ile kısa film 
ve belgesel film yarış
maları gerçekleştirile
cek. Festivalde bu yıl 
bir ilke daha imza 
atılarak, "Yedinci Sa 
nat Engel Tanımaz" 
projesine de yet veri 
lerek, Babam ve Oğ 
lum filmi özel göster
imlerle görme ve işit 
me engelli sinema
severlerin izlenimine 
sunulacak.
Ahmet Vefik Paşa 
ödülü Fatma Girik'in 

Festivalde "Ahmet 
Vefik Paşa Onur 
Ödülü" bu yıl Türk 
sinemasına yarım asrı 
aşkın hizmet eden ve 
daha sinemadaki ilk 
yıllarında "yıldız" 
konumuna yüksel
erek, bu başarısını 
günümüze kadar 
taşıyan Fatma Girik'e 
verileceğini, törenin 
özel konuklarından 
usta sanatçı Hülya 
Koçyiğit açıkladı. 
Fatma Girik'i ilk kut
layan isim de yine 
sanatçının yakın 
dostu Hülya Koçyiğit 
oldu. Basın toplan
tısının ardından kok
teyle katılan davetlil
er, 'Yansımalar' kon
serini keyifle dinledi.
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Gerektiği kadar 
uyumalısınız

Kalp sağlığınız için çok hareket ve bol sebze

Gereğinden çok uyu* 
manın veya yeter
ince uyumamanın 
ölüm riskini önemli 
bir şekilde arttırdığı 
bildirildi.
İngiltere'de yapılan 
ve sonuçları ABD'de 
açıklanan bir araştır
mada, genellikle 6, 7 
veya 8 saat uyuyan 
insanların uyku 
sürelerindeki azal
manın kalp damar 
hastalıklarına bağlı 
ölüm riskinin yüzde 
110 oranında art
masına yol aça
cağını ortaya koydu. 
Araştırmayı yapan
lardan, College 
London Tıp 
Fakültesinden dok
tor Jane Ferrie 
yayımladığı bildiride, 
bununla birlikte, 
genellikle 7 veya 8 
saat uyuyanların 
uyku sürelerindeki 
artışın da ölüm riski
ni yüzde 110 oranın
da arttırdığını, ancak 

bu durumlardaki 
ölüm riskinin kalp 
damar hastalıkları 
dışındaki nedenlere 
dayandığını belirtti.. 
Ferrie, araştır
malarının sonucun
da 7 veya 8 saatlik 
uykunun yetişkin bir 
insanın sağlığı için 
ideal olduğunu, 
çalışmalarının ayrı
ca, genellikle 5 veya 
6 saat uyuyanların 
uyku sürelerinin 
uzamasının bu kişi
lerin sağlıkları için 
yararlı olabileceğini! 
de gösterdiğini kay
detti.
Araştırma, 1985 ve' 
1993 yılları arasında 
35-55 yaş arası 10 
bin 308 kişi arasında | 
yapıldı. Birkaç yıl 
süreyle takip edilen 
bu kişilerin sosyo- 
demografik özellik
leri ve daha önce var 
olan sağlık sorunları 
göz önünde bulun
durulmadı.

Türk Kardiyoloji 
Derneği Girişimse! 
Çalışma Grubu 
Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ramazan 
Özdemir, çok hareket 
eden ve bol sebze 
yiyenlerin kalp has 
talığı riskinin daha az 
olduğunu söyledi. 
Ölümlerin başında 
kalp rahatsızlığının 
geldiğine dikkat 
çeken Türk Kardi 
yoloji Derneği Giri 
şimsel Çalışma Gru 
bu Başkan Yardımcısı 
ve İnönü Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Turgut 
Özal Tıp Merkezi 
Kardiyoloji Bölümü 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ramazan Özde 
mir, dünyada her yıl 
15 milyon civarında, 
Türkiye'de ise 200 
bine yakın insanın 
kalp hastalığından 
öldüğünü bildirdi. 
Romatizmal ateşten 
kalp ritim bozukluğu, 
kalp kapak hastalığı

Nezle ve gripte antibiyotik kullanımı yanlış
Havaların soğumasıy
la sık görülen alt ve 
ust solunum yolu 
enfeksiyonlarında 
antibiyotik tedavisi 
nin hastalığın türüne 
göre uygulanması ve 
gereksiz kullanımlar
dan kaçınılması 
gerektiği belirtildi.
Hacettepe Üniversite

ve tedavi edilmeyince 
de koroner arter has 
talığının meydana gel 
diğine parmak basan 
Özdemir, erken teşhis 
ve tedavinin önemine 
değindi.
Ailesinde kalp hasta 
lığı olanların veya 
kalpten ölenlerin 
yakınlarının risk 
taşıdığına işaret eden 

si (HÜ) Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Âna Bilim 
Dalı Sosyal Pediatri 
Ünitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Elif 
Özmert, alt ve üst 
solunum yolu enfek
siyonlarına neden 
olan mikropların bir
birinden farklı olduğu 

Özdemir, şeker, koles 
terol ve tansiyon has
tası olanların da ileri 
de kalp hastası olma 
riskinin fazla olduğu 
nu vurguladı.
Sigaranın da damar 
tıkanıklığı ve 
dolayısıyla kalp has 
talığına davetiye çı 
kardığını söyleyen 
Özdemir, kalp has 

için antibiyotik kul
lanımına dikkat edil 
mesı gerektiğini 
söyledi. Üst solunum 
yolu enfeksiyonları 
nın genellikle burun 
akıntısı, öksürük ve 
ateş şeklinde 
görüldüğünü belirten 
Ozmert, hırıltı, hızlı 
nefes alıp verme ve 

talıklarından kaçın
mak için şu öneri 
lerde bulundu: "Özel
likle orta yaşı geçmiş 
olanlar en az haftanın 
4 günü günde yarım 
saat ritimli yürümeli. 
Sebze ve meyve ye 
meklerde ihmal 
edilmemeli. Sigara 
kesinlikle bırakılmalı. 
Özellikle akşam ye 
mekleri ağır olma
malı, sebzeye ağırlık 
verilmeli. Yağlı yiye
ceklerden kaçınılmalı. 
Bol hareket edilmeli 
ve yürüyüş yapıl
malı."
Kalp hastalığı belirti
lerinin, fazla yürüme 
ve koşmada nefes 
nefese kalma ile 
göğüs ağrısı olarak 
ortaya çıktığını ifade 
eden Ramazan 
Özdemir, böyle 
durumla karşılaşan
ların doktora başvu
rup gerekli tahlilleri 
yaptırması gerektiğini 
söyledi.

göğüste çekilmenin 
olması durumunda
ise alt solunum 
yolu enfeksiyon
larının söz 
konusu olabileceğini 
için antibiyotik 
kullanımının da 
buna göre belirlen
mesi gerektiğini 
anlattı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ0 iu S
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 qo 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. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

L_ 
t.

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

ı • ■

OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

E

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 51 3 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
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

BELEDİYEB 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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
4 Aralık 2007 Salı 

ONUR ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 17 

Tel: 513 73 94 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2921 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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GÖRKEM 
kebap ve YEMEK salonu 

fiyatlarımla

MERVE
kebap ve YEMEK SALONU

(jutdlk te ailçKialç rahat ebtçtğinil itk_aibfu

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 YTL
3.50YTL 
3.00 YTL 
3.50 YTL

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 ytlJ
6.00 YTL.
7.00 YTU
5.00 YTL.]

6.00 YTL

Çorba + Yemek + Pilav + Ayran + Salata 5.00 YTL
ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:

İŞKEMBE ■ PAÇA*- MERCİMEK ■ EZOGELİN-

İstiklal Cad. No: 20/A-GEMLİK 
Tel: 0.224 512 20 02

^SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE 
EV YEMEKLERİ- 
TATLI ÇEŞİTLERİ .

^KAMU KURUM VE ]
KURULUŞLARINA |
TABLDOT VERİLİR. 1

VENİ ADLİYE KARŞISI 44/A-GEMLİKIEL:51452 Jl
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD. '

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ÖDEME NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone. Avea
Elektrik, Su, Telekom

K.K. Borçlan. Baükur, SSK
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI EMİLE SHOP'TAN 
'SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Sroile ADSL- Türk Telekom BAŞVÜRÜ N0KM
- D-SMART SATIŞ NOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL ■ VODAFONE - AVEA - KONTÛR SATIŞI]
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜNIER
DO ATİ k kDtnİ BanIca BanUa doİAŞMAdAN uyquN kREdi seçeneMerİ 
llî/ıl 11 > IMlLlzl İliTİyAç kRedisi - taşit kıiEdisi ve koNUT kREdîsi



GÛLLU YAPI
HER TÜRLÜBOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

1 . ..u..... .  Aı

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 
BİLİMUM İNŞRAT 
MALZEMELERİ

MALZ. HIRDAVAT -NALBUR I*

Gemlik Körfez
_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÛK SİYASİ GA Z E T E SI

5 Aralık 2007 Çarşamba www.genilikkorfezgazctesi.com infofa 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

3 Kasım Dünya Özürlüler Günü, Kültür Merkezi’nde kutlandı

Özürlüler unutulmadı
Yarın 2 saat

Özürlüler Günü nede 
niyle AKP Engelliler Komitesi 
ile Bursa Zihinsel Engelli 
Çocuklar Koruma Derneği 
ortaklaşa düzenlediği etkinlik
te konu şan AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, işyerlerinde 
özürlü çalıştırmayan ve onlara 
destek vermeyen işve renleri 
“Vicdanları engelli” diye 
eleştirdi. Haberi sayfa 3’de

elektriksiziz
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Bursa 
İl Müdürlüğü Gemlik İlçe İşletme 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklama
da Gemlik'te yarın saat 12.00 ile 
14.00 saatleri arasında elektrik 
kesintisi yapılacağı duyuruldu.
Gemlik İşletmesi’nde bulunan 154 
KV Anabara'da yapılacak onarım 
çalışmaları nedeniyle yapılacak 
elektrik kesintisinde vatandaşların 
zarar görmemeleri için önlemlerini 
kesinti başlamadan almaları isten
di. Kurşunlu beldesinin dışında ka 
lan Umurbey ve Kumla dahil Gem 
lik merkezinde yapılacak kesinti 
onarım çalışmasının bitiminden 
sonra sona erecek.

Güne Bakış
X Kadri GÜLER
Ali kadri guler@lhotmail.com

Yavaş yavaş..
Avukatların da yargıç olmasına sağlayan 

yasa bir geceyarısı operasyonu ile yasallaştı.
Avukatlar da Hukuk Fakültesi mezunu, 

neden yargıç olmasın diyebilirsiniz.
Ama işin içyüzü öyle değil.
Kimse avukatlar yargıç olmasın demiyor.
İstenen, yargının siyasallaşmaması..
AKP kurulmadan önce de yargıyla arası 

iyi değildi.
Kurulduktan sonra da..
Devletin dini temeller üzerine oturtulması 

için çağdaş yargı sistemi bir engeldir.
Öyleyse içi boşaltılmalıdır. Dev. Syf. 5'de

Muhtarlara 
turban derisi

uyarısı
Yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle 
önlemlerini alan 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Bay gül, 
muhtarlarla yaptığı 
toplantıda onları 
Kurban derisi için 
dikkatli ve azimli 
olmalarını istedi. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.genilikkorfezgazctesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@lhotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sessizlik....

Okurların duyarlı yaklaşımları çok sevindiri
ci.. Güç veriyor.. Destek oluyor.

Olumlu ya da olumsuz hiç fark etmiyor.
Ancak yurttaş toplumsal sorumluluğunun 

gereği olan duyarlılık refleksini 
göstermekten çekiniyor.
Kuşkusuz bu duruma gelişte yönetenlerin eli 

sopalı yaklaşımları ile "sus küçüğün geri kalan 
her şey büyüğün" biçimindeki terbiyevari 
söylemlerin de etkisi yok değil.

Oysa demokrasi denilen şey nasıl bir şey ?
Halkın kendi kendini yönetim biçimi değil mi?
Polis, milletvekili, müsteşar, vali, emniyet 

müdürü, güvenlik görevlisi, savcı, yargıç yurttaş 
değil mi?

Onlar başka gezegenlerde mi yaşıyorlar?
İnsan hakkı hukuku, yaşama standardı, 

sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, herkese gerekli 
değil mi?

Neden?
Sesini çıkaran.
İşçi..
Öğrenci..
Memur..
Kara listeye alınıyor..
Onların rahatsızlıklarını dile getirmeleri caiz 

değil mi?
Dolayısıyla..
Demokrasinin askıya alındığı dönemlerde 

sesler bastırılıyor, seslerini çıkaracak olanlara 
da gözdağı veriliyor.

Sessiz bırakmak, sesi soluğu kesmek iyi bir 
şey değil ki..

Gelişmeyi engeller..
I Toplumdan yükselen farklı sesleri kısar.

Asıl olan..
Yerinde ve zamanında doğru gerekçelerle 

haksızlığa karşı çıkmak.. Çıkabilmek..
Ne yazık ki:
Türkiye'de ses çıkarmak pek de hayra alamet 

olmuyor.
Doğru algılanmıyor.
Çünkü eleştiriye tahammülümüz yok.
Örneğin trafikte..
Hata yapanı uyarın bakalım ne oluyor.
Önce karşılık veriliyor:
"Sen mi kurtaracaksın bu memleketi?"
Sonra da göz süzme ve arabadan aşağı inme 

aşaması geliyor.
Eğer bileğiniz güçlüyse sorun yok.
Değilse yandınız.
Bir ton sopa yersiniz.
Hatta canınızdan bile olabilirsiniz.
Hiç fark etmiyor.
Her düzeyde ve düzlemde tepki gösterdiniz 

mi yandınız..
Oysa yargının harekete geçmesi gereken o 

kadar çok olay oluyor ki günlük yaşamın 
içinde ve kamu oyunun önünde..
örnek mi:
Çok..
Ama birisi aklımda ve hiç de çıkmayacak.
"Ben bu memleketin pazarlamacısıyım. Bu 

ülkeyi pazarlamakla mükellefim."
Ayrıca..
Kerameti kendinden menkul bir yığın, sürekli 

Cumhuriyete, Demokrasiye Laikliğe, Atatürk'e 
sövgüler yağdırıp duruyor.

Gazete sayfalarını her gün tarayın..
En azından bir iki saldırı mutlaka var..
Ama yargının harekete geçtiğine dair bir 

t emare yok.
Vardır da belki biz duymuyoruzdur.
Umudum ve dileğim olmasından yana..
Çünkü Türkiye'deki savcılara, yargıçlara, 

hukuk adamlarına güvenim sonsuz.
Çünkü onlar her zaman vicdanlarının

SeSBir de şu yfrgmıS’yas___________ dediko

duları ortalığı sarmasa.._______

Muhtarlara kurban derisi uyarısı

YENİ PROJEMİZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle 
önlemlerini alan 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
muhtarlarla yaptığı 
toplantıda onları 
Kurban derisi için 
dikkatli ve azimli 
olmaları için uyardı. 
Muhtarlar 
Derneği’nde 
yapılan toplantıda 
dürüst çalışan 
muhtarlara 
ihtiyaçlarının 
olduğunu söyleyen 
Kaymakam 
Baygül, fakir 
fukaraya yardım 
eden Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı'nın THK'nun 
topladığı kurban 
derilerinden 
gelecek maddi 
desteğe ihtiyacı 
olduğunu söyledi. 
Kaymakam 
Baygül, muhtarlara 
yaptığı konuşmada 
"Kazandıracağınız 
her deri fakir 
fukaranın bir deliğini 
yamayacaktır. 
Kurban kesme 
yerlerini köy

baytaş" www.baytasinsaat.com

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 îel:513 42 21-'Fax:.5131794

muhtarları olarak 
jandarmaya 
bildirin ve 
derilerin başkaları 
tarafından 
toplanmasına 
engel olun" 
uyarısında bulundu. 
Köy ve Mahalle 
Muhtarlarına 
THK yetkilileri 
tarafından 
kesilecek 
kurban derisi 
makbuzları da 
imza karşılığında 
dağıtıldı.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
S Doğalgaz Kombi Sistemi, 

Otoparklı, '/'Asansörlü, 
S Hazır Mutfak, 

Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 
v Salon ve odalar laminant parke, 
S Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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3 |^sım Dünya Özürlüler Günü, Kültür Merkezi’nde kutlandı

Özürlüler unutulmadı Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.c6m 
wvvvv.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Özürlüler Günü nedeniyle AKP Engelliler Komitesi ile Bursa Zihinsel 
Engelli Çocuklar Koruma Derneği ortaklaşa düzenlediği etkinlikte konu 
şan AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, işyerlerinde özürlü çalıştırmayan ve 
onlara destek vermeyen işverenleri “Vicdanları engelli” diye eleştirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

3 Kasım Dünya 
Engelliler Günü, 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen etkinlikle 
kutlandı.
AKP Gemlik İlçe 
Engelliler Komitesi 
ve Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği'nin 
ortak çalışmasıyla 
hazırlanan geceye 
AKP Bursa 
Milletvekili ve İnsan 
Hakları Komisyonu 
üyesi Mehmet 
Ocaktan ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Bursa 
Engelliler Birliği 
Başkanı Recep Şahin 
ile II Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
üyelerinin yanı sıra 
engelli aileleri ile 
vatandaşlar katıldı. 
AKP Engelliler 
Komitesi Başkanı 
Serap Uysal’ın açış 
konuşmasından 
sonra konuşan 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
işyerlerinde 
özürlü çalıştırmayan 
ve onlara destek 
vermeyen işverenleri 
eleştirerek, "Vicdan 
engelli işverenlerin 
bulunduğu ülkede 
engellilerin sorun
larını çözüme 
kavuşturmak 
zaman alacaktır. 
Hükümetimiz 
bunları aşmak 
için mücadele 
ediyor." dedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’ta 
yaptığı konuşmada, 
"Hayatı onlara 
güzelleştirmek bizim 
görevimizdir" diyerek 
"Onların gözünde 
gördüğümüz sevgiyi 
bir başka gözle 
görmek mümkün 
değil. Elimizden 
geldiği kadar onlara 
destek vermeye 
çalışıyoruz. Engelli 
olmak onlar için 
eksik değil, onları 
olduğu gibi kabul 
etmeliyiz" şeklinde 
konuştu.
Düzenlenen geceye 
katılan AKP Bursa

Milletvekili Mehmet 
Ocaktan, ilk kez 
AKP döneminde 
engellilerin kendi 
çalışma alanlarında 
çalışmaları için 
yasaların çıkarıldığını 
belirterek, "AKP 
daha insanca yaşa
mak için projeler 
üretmektedir. Her 
kişi potansiyel bir 
engelli olduğuna 
göre, insanların 
daha özgürce 
yaşamaları için 
onlara destek 
vermeliyiz" dedi. 
Düzenlenen geceye 
konuşmacı olarak 
katılan Genetik 
Uzmanı Dr. Taner 
Durak, genetik 
olarak bir bebeğin 
ana rahminde 
oluşumundan 
doğumuna kadar 
gelişen süreçten 
bilgiler verirken, 
"Bir bebekte 2 trilyon 
hücre bulunuyor. 
Yetişkin olduğu 
dönemde ise 
15-20 trilyon hücreye 
ulaşıyor. Anne 
ile babada genetik 
hücre bozukluğu 
olsa bile bunun 
bebekte olacağı 
anlamına gelmez. 
Bebeklerin çeşitli 
şekilde etkilenmeleri

doğum 
esnasında 
da olabiliyor" dedi. 
Dr. Durak, risk 
altındaki anne 
babanın mutlaka 
çocuk sahibi 
olmadan önce 
gerektiği yardımı 
ve bilgiyi almaları 
gerektiğini hatırlattı. 
Konuşmacılardan 
Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Öğretmeni 
Gülfem Gündoğan, 
engellilerle çalış
mayan birinin 
onları anlamasının 
mümkün olamaya
cağını söyledi. 
Gündoğan, 
Hiperaktivite 
(hareketli ve canlı) 
olan kişiler hakkında 
da çeşitli bilgiler 
vererek, "Bu kişilerle 
empati kurarak

iletişim sağlaya
biliriz" dedi. 
Gecenin sonunda 
Özürlü beyaz 
Meleklerin 
öğretmenleri 
ile birlikte 
yaptıkları gösteri 
izleyenlerden 
büyük alkış 
alırken, Bursa 
Körler Derneği 
saz heyeti 
de solist eşliğinde 
güzel eserler 
seslendirdiler. 
Gecenin düzenlen
mesinde desteği 
olan kişilere 
çiçek verilirken, 
Bursa zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma 
Derneği'ne 
verilen plaketi 
ikinci başkan Zeki 
Zeybekçi aldı.

Devlet Malı Deniz..
A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampi 

yonası finallerine gitmeye hak kazandı, fut
bolculara ve Teknik Direktör Fatih Terim’e 
toplam 10,5 milyon YTL prim verilecek ya;

Bir kesim, “Bu para onların analarının 
ak sütü kadar helal” diyor, diğer kesim ise 
buna şiddetle karşı çıkıyor.

Küçük bir grup da, “Futbolcular bu 
primi alsın ama şehit ailelerine bağışlasın” 
görüşünde!

UEFA Başkanı, Fransızların efsanevi fut
bolcusu Michel Platini iki ay kadar önce 
ülkemize geldiğinde gazeteciler kendisine 
milli takım futbolcularına verilen prim 
konusunda ne düşündüğünü sormuşlardı. 
Şaşırmış ve

“Milli oyuncuya prim de mi veriliyor?”
“Milli takıma seçilmek zaten büyük bir 

onurdur.
Bunu hiç bir şekilde parayla satın ala

mazsınız!”
Peki; bu konuda dünya ne yapıyor?
Bizim dışımızda bu şampiyonaya gitme 

hakkı elde eden 13 ülkeden sırf bu nedenle 
futbolcularına prim vaat edenine rastla
madım.

Sadece İtalya, Avrupa Şampiyonu olma 
zları durumunda futbolculara 325 biner eu 
ro dağıtacağını açıklamış; o kadar...

Ama dikkat edin; finallere kaldığı için 
değil,şampiyon olmaları durumunda!

Bunun dışında İngiltere Futbol 
Federasyonu, milli futbolculara vereceği 
primi maç sonuçlarına göre belirliyor:

Her futbolcuya, galibiyette bin 500, 
beraberlikte bin, mağlubiyette 700 sterlin 
ödüyor.

Futbolcular da aldıkları primleri hayır 
kurumlarına bağışlıyor.

Almanya ise galibiyet başına beşer bin 
euro veriyor.

Madem bir “Avrupa” ülkesiyiz; o zaman 
bu konuda neden onlar gibi davranmıyo 
ruz?

Paramız mı çok, yoksa ulusal formayı 
giymekten daha mı az onur duyuyoruz? 
Söyleyin paralı kahramanlar..

Önerim son derece basit:
Federasyon bir araştırma yapsın ve aynı 

başarı nedeniyle bizim dışımızda en yük
sek primi hangi ülkenin verdiğini bulsun.

Futbolcularımız da hak ettikleri primin o 
kadarını kabul etsin, geri kalanını da bir 
sosyal yardım kuruluşuna bağışlasın.

Federasyon yetkilileri de bir daha prim 
vaat ederken Plati’nin sözlerini akıllarından 
çıkarmasın “Milli takıma seçilmek zaten 
büyük bir onurdur.

Bunu hiç bir şekilde parayla satın ala
mazsınız!”

KfiŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
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“Zevkle yapılan meslek 
insana mutluluk verir”Seyfettin ŞEKERSÖZ

GEMPORT A.Ş'nin 
sponsorluğunda 
düzenlenen 
Küçükler Halı saha 
Futbol Turnuvasında 
maçlar kıran 
kırana geçiyor.
Maçları oynadıkça 
sporcuların da 
form tutmaları ve 
iddialı takımlara 
karşı başarılı 
olmaları turnuvaya 
bir başka 
heyecan getirdi. 
Olimpik Halı Saha'da 
dün oynanan ilk 
maçta Çınar İlköğre
tim Okulu ile Şehit 
Etem ilköğretim 
okulu yenişemeyerek 
1-1 berabere kaldılar. 
Galibiyetin geçerli 
olduğu maçta 
yapılan penaltı 
atışlarında rakibine 
3-1 üstünlük 
sağlayan Çınar 
İlköğretim takımı 
maçı 4-2 kazanarak 
avantaj sağladı. 
Günün ikinci 
maçında karşılaşan 
Kurtul ile Kurşunlu 
İlköğretim takımları 
0-0 berabere kalınca 
penaltı atışlarına 
geçildi.
Penaltı atışlarında 
rakibine 3-2 üstünlük 
sağlayan Kurşunlu 
sahadan avantajla 
ayrıldı. Üçüncü 
maçta ise büyük sür
priz yaşandı. Geçen 
yıl Bursa'daki şampi 
yonada birinci olan 
Ali Kütahya takımı 
eski günlerini aradığı 
görülüyor. Dünün 
üçüncü maçında 
Atatürk İlköğretim 
takımı iddialı Ali 
Kütahya'yı 3-1 yene 
rek sürpriz yaptı. 
Dün oynanan son 
maçta ise Engürücük 
ilköğretim takımı 
Şükrü Şenol İlköğre
tim takımını 2-1 
yendi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'nin her yıl 
uyguladığı son sınıf 
öğrencilerine yönelik 
meslek tanıtım top 
lantıları sürüyor.
Her toplantıya sürek
li değişik meslek 
gruplarını yapanların 
davet edildiği kişiler 
öğrencilere meslek
lerinin zorlukları 
ile güzelliklerini 
tanıtıyorlar.
Mesleklerini tanıtan 
kişiler öğrencilere 
"Zevkle yapılan mes 
lekler insana mutlu
luk verir" diyerek 
yapabilecekleri ve 
başarı olabilecekleri 
mesleklere yönelme 
lerini öğütlediler. 
Okulun toplantı salo
nunda düzenlenen 
bilgilendirme toplan
tısına katılan Celal 
Bayar Anadolu Lise 
şi ile Gemlik Lisesi 
son sınıf öğrencile 
rine konuşmacılar 
Muammer Ağım Dev 
let Hastanesi Acil 
Doktoru Mehmet 
Yılmaz, Diş Hekimi 

Ruken Çağlayan, 
Eczacı Özlem Çevir 
me, Makine Mühen 
dişi İbrahim Karabu 
lut ile Metalürji 
Mühendisi Osman 
Karapınar meslek
lerinin güzellikleri ve 
zorluklarını tanıttılar. 
Fen alanına yönelik 
yapılan bilgilendirme 
toplantısında konuş
macılar, her mesle 
ğin kendine özgü 
güzel tarafları olduğu 
gibi zorluklarının da 
bulunduğunu 
söylediler.
Bir mesleğin en iyi 
şekilde içine girildi 
ğinde anlaşıldığının 
da altını çizen 
konuşmacılar, kişinin 
meslek seçiminde 
yapabileceği ve 
başarılı olacağı 

meslekleri seçmesi 
nin en doğru ola
cağını vurguladılar. 
Bütün bunlara rağ
men yapılan zevkle 
yapılan mesleğin 
insana mutluluk 
verdiğini de söyle 
yen meslek sahibi 
tanıtıcılar, "Her kişi 
kendi mesleğinin zor 
olduğunu söyleseler 
de hiçbir mesleğin 
yan gelip yatanı 
yoktur" dediler.
Öğrencilerin 
kendilerine sorduk
ları meslekleri 
hakkındaki soruları 
da yanıtlayan 
konuşmacılar 
yaklaşık 2 saat 
boyunca onlara 
bilgi verip 
aydınlatmaya 
çalıştılar

l/AVin Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanımı
IaaT İl kaybetim. Hükümsüzdür. Mehmet EGE

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Atatürk devrimler! laik bir 
devlet düzeni getirdi.

Şerriye yasalarının yerine 
çağdaş hukuk sistemini kabul 
etti.

Saltanatı ve hilafeti kaldırdı.
Halkın kendi kendini yönet 

mesi dediğimiz Cumhuriyet reji
mini kurdu.

AKP bugün iktidardaysa, Cum 
huriyet’in onlara da sağladığı 
demokrasi sayesinde ülke yöne- 
timindeler.

Laik bir devlette din ve onun 
simgeleri siyasete bulaştırılmaz.

Ama AKP iktidara geldiği gün
den beri bunu bilerek yapıyor.

Sistemli olarak Laik Cumhu 
riyet’in içini oymaya çalışıyor.

Buna engel olmaya çalışan ku 
rumları bir bir yok etmek için uğ 
raşıyor.

Bunların başında Türk Silahlı 
Kuvvetleri geliyor.

Şimdilik ona güçleri yetme 
diği için "Bekle gör” taktiği 
uyguluyorlar.

TSK’nın yanında, zapdetmek 
istedikleri kaleler var.

Bunların başında Anayasa 
Mahkemesi, YÖK, Danıştay, Yar 
gıtay, Üniversiteler, yargı siste
mi.. ' •

İşte o geceyarısı operasyonu

Yavaş yavaş....

Güne Baklş
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmall.com

dediğim yasa düzenlemesi ile 
avukatlıktan yargıç olmak iste 
yen hukukçular, girecekleri sı 
navdan sonra bir mülakata alı
nacaklar.

Bu mülakat komisyonu taraf
sız kişilerden oluşmuyor.

7 kişilik komisyonda, Adalet 
Bakanlığı'nın 5 temsilcisi bulu 
nuyor.

Sınavı aşan avukat, mülakata 
geldiğinde iktidarın siyasi görü 
şüne uygun biri değilse, yargıç 
olması mümkün mü?

Değil.
Sorun burudan çıkıyor.
Bu komisyonda Barolar Birliği 

temsilcisi yok.
Yargıçlar Yüksek Kurulu tem

silcileri yok.
AKP iktidarın milli eğitimde 

başlatığı gibi, yargıyı da kendi 
siyasal görüşündeki hukukçular
la doldurarak ondan sonra yargı
da bağımsızhkdan söz edilebile
cek.

l
Bu olur mu?
Geçtiğimiz hafta ATV televiz 

yonundaki "Siyaset Meydanı” 
programında bu konu geç saat 
lere kadar tartışıldı.

Böyle bir yasanın çıkarılması 
AB normlarına da uymayacağı 
hatırlatıldı.

Sonuçta kimse dinlenmeden 
Avukatların Yargıç olması ile ilgi 
li yasa TBMM bir sabaha karşı 
geçti.

Aslanım milletvekillerimiz o 
gece öyle performans harcadılar- 
ki, meclis salonundan ayrılıp ku 
lise bile gidemediler.

Başbakan geldiğinde salonda 
AKP’lileri göremeyince bir anda 
200’ün üzerinde parlementer 
kulisten salona gelivermiş.

Biz, bu tip siyasetçilere ‘bin 
dirilmiş kıtalar’ diyoruz.

Kendi iradeleri ortaya koy
mayan, seçilmişlerin iradesiyle 
hareket edenlere başka ne de 
nebilir ki?

Evet, AKP yavaş yavaş, ılımlı 
İslam Cumhuriyeti’ne doğru Tür 
kiye’yi götürüyor.

Milliyet Gazetesi’nde üç gün 
dür KONDA Ajansın yaptığı bir 
araştırma yayınlanıyor.

AKP’nin iktidara gelmesinden 
sonra dini nedenle örtündüğünü 
söyleyenlerin sayısının oranı 
yüzde 63.4 iken bu oran yüzde 
73’e yükselmiş.

Memurların görev sırasında 
başının örtülmesi sorununa ise 
verilen yanıtta, ‘isteyen başını 
örtsün’ diyenler yüzde 62.6 iken 
‘tümünün başı açık olmalı’ diyen
ler yüzde 37.4’te kalıyor!

İşte burada da görüldüğü gibi 
yavaş yavaş din devleti olmaya 
doğru gidiyoruz.

İran da öyle olmadı mı?
Basından okumuşsunuzdur. 

İran da parkta nişanlı iki genç, 
yanyana oturuyorlar diye Ahlak 
Polisi tarafından tutuklanmışlar.

Eski TBMM Başkanımız geçen 
lerde ne demişti.

"Cuma günü tatil olmalı.” 
Hoppala:.
Ayıp olmuyor mu böyle ‘löm’ 

diye söylemek.
Yavaş yavaş alıştıra alıştıra 

getirilecek ılımlı İslam.

Gemlik Lisesi öğrencileri 
“Tatlı Kaçık”ı izledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lisesi 
Tiyatro Kulübü 
öğrencileri 
Ahmet Vefik Paşa 
Tiyatrosunda 
sahnelenmekte 
olan "Tatlı Kaçık" 
adlı oyunu izlediler. 
Tiyatro Kulübü 
Rehber Öğretmeni 
Hikmet Cerrah 
ve Okul öğrenci
lerinin katıldığı 
tiyatro gezisine 
Müdür Yardımcıları 
Burhan İnan ile

Salih Şahinoğlu'da 
katıldı.
İki perdelik 
komedi oyununda 
insanları 
dolandırarak 
para kazanan üç 
sevimli sahtekarın 
yolu günün birinde 
tesadüfen bir 
çöplükten geçer. 
Hayatını çöp 
toplayarak devam 
ettirmeyi seçen 
Opal Krankie ile 
tanışmaları da 
bu üç dolandırıcıyı 
kolay yoldan zengin

olma düşüncesiyle 
yeni planlar 
yapmaya iter. Ama 
hesaba 
katmadıkları küçük 
bir ayrıntı, bir 
"Tatlı Kaçık" 
onların hayatını 
değiştirecektir. 
İzledikleri oyunu 
çok beğenen ve 
ayakta alkışlayan 
Gemlik Lisesi 
öğrencileri Aralık 
ayında sahnelenecek 
bir başka oyunu 
da izleyeceklerini 
söylediler.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2008 ylından 
itibaren gizli 
numaralar 

engellenecek

Peşmergeler denetimi sıklaştırıyor

MHP Kastamonu 
Milletvekili Mehmet 
Serdaroğlu, 
Telekomünikasyon 
Kurulu'nun 2008 yılı 
başından itibaren 
bütün operatörlerin 
gizli numaraların 
engellenmesi hizme 
ti vermeye başlaya
cağını açıkladı. 
Serdaroğlu, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
gizli numaraların 
engellenmesi 
yönünde yaptığı 
başvuruya 
cevap veren 
Telekomünikasyon 
Kurumu'nun, 1 
Ocak 2008 tarihin
den itibaren GSM 
hizmeti veren 
bütün operatörlerin, 
arayan hattın kim
liğinin gizlendiği 
durumlarda abo
nenin isteğine bağlı 
ve ücretsiz olarak 
gelecek aramaların 
engellenmesi 

hizmeti vermeye 
başlayacağını 
bildirdiğini 
ifade etti.
Telekomünikasyon 
Kurumu'nun 
yazısına göre 
isteyen abonenin 
numarasını gizle 
yerek arama 
yapabileceği gibi 
isteyen abonenin 
de gizli 
numaradan 
yapılan aramaların 
engellenmesini 
isteyebileceğini 
kaydeden 
Serdaroğlu, 
cep telefonu 
operatörlerinin 
yılbaşından 
itibaren ücretsiz 
olarak gizli 
numaraların 
engellenmesi 
hizmeti vermeye 
başlayacağını 
ve abonelerine 
duyuru yapacağını 
belirtti.

Irak'ın kuzeyindeki 
bölgesel Kürt yöne
timi, terör örgütü 
PKK'ya yönelik her 
gün yeni tedbirler 
almaya başladı.
PKK'nın kullandığı 
güzergâhlar üzerine 
ek arama ve kontrol 
noktaları yerleştin 
lirken bazı bölgeler 
de ağır silahlar ile 
takviye edildi. 
Kürt yönetimi, 
PKK'nın Irak'taki 
varlığına son ver
mek ve terör örgü 
tünü kontrol altında 
tutmak amacıyla 
aldığı bir dizi güven
lik önlemleri çerçe 
vesinde başta sınır 
boyu olmak üzere 
güvenlik önlemleri 
artırdı. Kürt yöne
timine bağlı Peş 
merge güçleri, Tür 
kiye sınırında düzen
ledikleri operasyon
ların yanı sıra kur
dukları kontrol nok
taları ile terör örgütü 
PKK'ya nefes aldır
mıyor. Bir ekibin 
aldığı özel izinle 
Kuzey ıraK ta Keş 
merge güçlerinin sı 
nırın sıfır noktaların
da aldığı güvenlik

önlemleri ile kontrol 
noktalarını, 4 günlük 
özel bir çalışma ile 
takip etti.
Türkiye'nin, Kuzey 
Irak'a yönelik diplo
matik baskılarının 
sonuç vermeye baş 
ladığı burada açıkça 
görülüyor. Türk as 
kerinin Türkiye tara 
fında, Kuzey Irak 
yetkililerinin ise ken 
di bölgelerinde aldı 
ğı yoğun önlemlerle 
terör örgütü PKK'nın 
çevresindeki çember 
giderek daralıyor 
Kürt yönetimi, terör 
örgütü PKK'ya yöne
lik aldığı bir dizi 
güvenlik önlemi çer 
çevesınde sınır nattı 
boyunca ring göre 
vinde bulunan Peş 
mergeler, olası geçiş 

lere karşı oldukça 
duyarlı davranıyor. 
Bölgelerde kurulan 
arama noktalarında 
geçişlere izin 
verilmiyor. Sadece 
çok sıkı aramalardan 
sonra yakında 
bulunan köylerde 
yaşayanlara geçit 
veriliyor.
Türkiye'nin baskıla 
rının ardından, 
Irak'ın kuzeyindeki 
bölgesel yönetimin 
terör örgütüne yöne
lik almış olduğu 
önlemler, terörist
lerin yuvalandığı 
Kandil dağları etek
leri ile sınırın sıfır 
noktalarında 
yoğunlaşıyor. 
PEŞMERGEDEN 
SIKI DENETİM 
Ekibinin aracına 

özel olarak 
bindirilen sınır 
kuvvetlerine bağlı 
Peşmerge Binbaşısı, 
bölgenin coğrafi 
şartlarının zorlu 
ğunu ve alınan 
önlemleri yerinde 
anlatarak bölgede 
çok sıkı önlem aldık
larını da yerinde 
gösterdi.
Peşmerge Binbaşısı, 
sınır boyunca hiç 
bir şekilde gıda ve 
erzak geçişine izin 
vermediklerinin 
altını çizdi.
"Bu iş için özel 
eğitilmiş Peşmerge 
kuvvetlerimiz sürekli 
nöbet tutarak 
bölgeyi kontrol 
altında tutuyor.” 
diyen binbaşı, 
kendilerine gelen 
kesin emir olduğunu 
ve bölgeye hiç 
kimsenin geçirilme 
diğini söyledi. 
Binbaşı, "Söylenen 
ve belirlenen 
noktalarda yabancı 
geçişlere izin 
vermiyoruz" 
diyerek, bölgeleri 
sıkı denetim 
altında tutuklarının 
altını çizdi.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK...

w 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 98 83 Fax: 513 35 95
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Türk ordusu uçan kaleler alıyor
Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 
(TSK) düzenleyeceği 
askeri harekatlara 
güç kazandırmak 
amacıyla Chinook 
(CH-47) tipi dev 
nakliye helikopter
lerinin alınması 
planlanıyor 
Alınan bilgiye 
göre, ordunun 
ağır nakliye 
helikopteri ihtiyacını 
karşılamak üzere 
yapılacak ihale 
çerçevesinde, 
aday firmalardan 
Teklif Talebi 
isteneceği, projenin 
bir numaralı adayının 
ise Boeing üretimi 
CH-47 Chinook 
tipi helikopterler 
olduğu belirtiliyor. 
Halen 16 ülke 
tarafından kullanılan 
ve dünyanın en 
etkili ağır nakliye 
helikopterlerinin 
başında gelen 
Chinook helikopter
leri, çift motor ile 
gelişmiş rotor 
(helikopterlerin 
pervanelerini sağa, 

sola, arkaya ve 
ileriye doğru hareket 
ettiren sistem) 
sistemine sahip 
bulunuyor.
Arka taraftaki 
rotor hem kalkmayı 
hem de ilerlemeyi 
sağlıyor.
Saatteki maksimum 
hızı 315 km olan 
Chinook'un ana 
görevleri, askeri 
birlik, topçu ünitesi 
ve mühimmat 
taşımak.
UÇAK BİLE 
TAŞIYABİLEN 
"UÇAN KALELER" 
"Uçan Kale" olarak 
da isimlendirilen 
Chinook helikopter
leri, çelik halatlarla, 
uzun menzilli 
ağır top, jeep ve 
kamyon dahil 
ağır askeri araçlar 
ve F-16 savaş 
uçağını dahi 
taşıyabiliyor.
Türk Silahlı 
Kuvvetleri, yük 
taşıma ihtiyacını 
bugüne kadar 
Blackhavvk ve 
Cougar tipi

helikopterleriyle 
sağladı. Ancak, 
Chinook dışındaki 
genel maksat 
helikopterlerinin 
asker ve askeri 
mühimmat taşıma 
kapasitelerinin 
yeterli olmadığına 
işaret ediliyor. 
Chinook tipi ağır 
yük helikopterleri 
ise 60 askerin 
yanı sıra çok 
ağır yükleri uzun 
mesafelere 
götürebiliyor. 
Savunma sanayi

uzmanlarına göre, 
gerek bakım 
maliyetlerinin 
daha düşük olması, 
gerekse Türkiye 
coğrafi yapısına 
uygun olması 
nedeniyle, 
Chinook modelinin 
tercih edilmesi 
olasılığı ağır 
basıyor. Chinook 
helikopterleri, 
gece ve gündüz 
her türlü hava 
koşulunda uçuşa 
olanak sağlayacak 
ileri teknoloji 

ürünü cihaz ve 
kendisini koruyacak 
silah donanımına da 
sahip bulunuyor. 
AĞIR NAKLİYE 
HELİKOPTERLERİNİN 
ATASI 
Chinook'lar ağır 
nakliye helikopter
lerinin bir anlamda 
atası olarak da 
kabul ediliyor.
1960'h yılların 
başında geliştirilen 
Chinook, her türlü 
iklim koşulunda 
görev yapabiliyor. 
Söz konusu 

helikopterlerin 
ABD ordusunda, 
2030'lara kadar 
görev yapması 
planlanıyor.
Chinook helikopter
leri, Pakistan depremi 
başta olmak üzere, 
birçok doğal felaket 
bölgesinde, 
çok sayıda 
yaralıyı hastanelere 
taşıyarak ağır 
nakliye helikop 
terlerinin afet 
dönemlerindeki 
önemli rolünü de 
ortaya çıkarmıştı.

O

SATENGİYDİRILMİŞSANDALYEVENASALAR

1.KALİTESERVİSNALZEMELERİ

ÛCRETSEÜLAŞIII

NEŞRÜBAT
J MİM

<4 PR0FESY0NELEKİPTEH0LU5AN0RKESTRA 

videoçekİilerİ

GEMLİK*TEEŞİBENZERİOLMAYAN8ÖOKİŞİLİKBALOSALONUve 

400KİŞİLİKTERASSALONUİLETANINMIŞENBÜYÛKOTELLERDEKİ 

MUHTEŞEMBALOSALONI^INIARATMAYACAKNİTELİKTEKAÜT^ 

veHİZMEISTANDARTLARIİLEKARŞINIZDAYIL

ŞOK FİYAT! 
2.000.00 - YTL

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlldir.)

irsin süreri Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 ■ Umurbey / GEMLİK 

^ZeykATıımSoııîîcM^ TEL: 0.224 525 17 00 ■ GSM: 0 532 546 45 75 - www.suren.coin.tr

http://www.suren.coin.tr
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Hakim ve Savcılar
Yasası Yürürlükte

2008 yılı bütçesi 
Genel Kurul’da adli çalışma bitti

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
"Hakimler ve 
Savcılar 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına 
Dair Kanunu" 
onayladı.
Kanun, Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Kanuna göre 
idari yargıda 
hakim olmak 
isteyen ve hukuk 
fakültesi dışındaki 
fakültelerden mezun 
olanların oranı, 

kabul edilecek aday 
sayısının yüzde 
20’si ile sınır
landırılıyor.
Kanuna göre 
ayrıca, avukatlık 
mesleğinde 
5 yıl fiilen 

çalışıp 35 yaşını 
doldurmamış 
olanlar da 
ÖSYM'nin 
yapacağı yazılı 
sınav ve Adalet 
Bakanlığı'nın 
yapacağı mülakatla 
hakimlik ve 
savcılık 
mesleğine kabul 
edilebilecekler.

2008 yılı bütçesi, 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
tarafından 
Meclis Genel 
Kurulu'na 
sunuldu.
Maliye Bakanı'nın 
ardından bütçenin 
tümü üzerinde 
siyasi parti grupları 
görüşlerini 
açıklayacaklar.
AKP Grubu 
adına Sivas 
Milletvekili 
Mustafa Açıkalın ve 
Sakarya Milletvekili 
Şaban Dişli, ı 
CHP Grubu adına 

Genel Başkan 
Deniz Baykal, 
MHP Grubu adına 
Genel Başkan 
Devlet Bahçeli, DTP 
Grubu adına da 
Grup Başkanvekili 
Fatma Kurtulan ile 
Şırnak Milletvekili 
Hasip Kaplan 
konuşacak.
Bütçe üzerindeki 
görüş ve eleştirilere 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
cevap vermesi bek
leniyor. Bütçe 
görüşmeleri, 
14 Aralık Cuma 
günü sona erecek.

İsparta Havaalanı'na 
inişe geçtiği 
sırada düşen 
Atlasjet uçağının 
enkazındaki 
adli çalışmalar 
tamamlandı.
Olay yerinde 
havayolu firması 
ile uçağı üreten 
firmadan ekipler de 
araştırma yaptı.
Araştırmaların 
tamamlanmasının 
ardından 
enkaz kaldırma 
çalışmaları 
başlatıldı.
Enkaz kaldırma 
çalışmalarının ardın

dan kaza 
bölgesi karantinaya 
alınacak ve il 
sağlık müdür
lüğünce 
ilaçlanacak.
İsparta Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Erol Tosun, 
ilerde gündeme 
gelme ihtimaline 
karşı uçuş 
ekibinden 
otopsi haricinde 
alkol ve 
uyuşturucu 
kontrolü için 
numuneler 
alındığını 
söyledi.
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ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

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

AĞUSTOS AYI FATURASI 

© P&.MT. B£D. 
Sayaç No.
Hhrkajif 
Çarpan 
San Endeks 
bkEndaks 
(♦/-)Ek Tütelim 
Trafo Keytı 
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Birim Ryat 
Tüketim lotan
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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 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 I

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

İŞBANKASI KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR. i

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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Yıllık enflasyon 
çifthaneye gidiyor

Enflasyonda son iki 
ayda belirgin biçimd 
e hızlanan ivme, 
yeniden “çift haneli” 
enflasyon olasılığını 
artırdı. 2007 enflas 
yonunun tek hanede 
kalabilmesi için Ara 
lık ayında aylık 
enflasyonun yüzde 
1.69'u geçmemesi 
gerekiyor.
Tüketici fiyatlarında 
(TÜFE) Ekim ve Ka 
sim aylarında geçen 
yılın aynı aylarının 
açık farkla üzerinde 
gerçekleşen artışlar
la Kasım sonu itiba 
riyle yüzde 8.40'a 
ulaşan yıllık enflas 
yonda, yüzde 4 olan 
2007 hedefine aöre 
yüzde 100'den fazla, 
yüzde 6 olan belirsiz 
lik aralığı üst sınırı
na göre de yüzde 
50'ye yakın sapma 
yaşandı.
Bu yıl Nisan'dan 
sonra hızla gerileye ' 
rek Temmuz'da yüz 
de 7’nin altına inen, 
ancak Ağustos'la 
birlikte yeniden yük
selişe geçen yıllık 
enflasyon oranı Ey 
lül sonunda yüzde 
7.12 düzeyinde 
bulunuyordu. 
Enflasyon izleyen iki 
ayda ise ciddi boyut
ta ivme kazandı. 
Ekim 2006'da yüzde 
1.27 olan aylık TÜFE 
artışının bu yıl aynı 
ayda yüzde 1.81 çık
ması sonucu Ekim

sonunda yıllık 
enflasyon yüzde 
7.70'e yükseldi. 
Geçen yılın Kasım 
sonunda yüzde 1.29 
olan aylık TÜFE artı 
şının bu yıl aynı ay 
da yüzde 1.95 çık
ması da yıllık enflas 
yonu yüzde 8.40'a 
kadar çıkardı. 
ARALIKTA 
YÜZDE 1.7 YILLIĞI 
ÇİFT HANEYE 
TAŞIYACAK 
Aylık TÜFE artışı 
geçen yılın Aralık 
ayında yüzde 0.23 
düzeyinde gerçek
leşmişti. Gıda, giyim, 
konut gibi alanlar
dan gelen baskıyla 
Ekim ve Kasım'da 
hızlanan aylık enf 
lasyonun bu yıl Ara 
lık'ta da bu eğilimi . 
önemli ölçüde koru
yarak geçen yılın 
aynı ayındakinin 
oldukça üzerinde 
çıkması bekleniyor. 
2007 yılı TÜFE artış 
oranının tek hanede 
kalabilmesi için 
Aralık ayındaki aylık 
oranın yüzde 1.69'u 
geçmemesi gerekiy
or. Arahk'ta gerçek
leşecek bu orandaki 
bir artışla yıllık 
enflasyon yüzde 
9.98'e ulaşacak.
Ancak aylık yüzde 
1.7 ve üzerindeki 
artışlar yıllık enflas 
yonu yüzde 10 ve 
daha yüksek 
düzeylere taşıyacak

HM® abone oldunuz mu?
a ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

-I

VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı

i YAŞAMIN KIYISINDA
TESTERE 4

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY Eî

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 
Seanslar
12.00- 14.15.* 16.30- 20.15
12.00 - 14.00 - 16.00 ■ 18.00 - 20.00

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
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Marmaray çalışmaları hızkesmiyor
Dünyanın sayılı 
denizaltı tüp 
geçişlerinden 
Marmaray'da çalış
malar hız kesmiyor. 
Beşinci tüp tünel de 
deniz altına indirildi. 
Marmaray projesinin 
önemli aşamaların
dan biri olan tüp 
tünel inşaatında 
nerdeyse yarıya 
gelindi.
Boğaz'da zaman 
zaman etkili olan 
lodos ve akıntı gibi 
olumsuzluklara 
karşın, 24 saat kesin
tisiz sürdürülen 
çalışmalarla, projede 
aksama yaşanmıyor. 
Marmaray'ın önemli 
aşamalarından biri 
tüp indirme aşaması; 
ancak bu nokta hava 
şartlarıyla bağlantılı 
olarak gerçekleş 
tlriliyor; en uygun 
zaman seçiliyor ve 
tüpler de bu uygun 
zamanda denizin 
altına indiriliyor. 
Bu tüpün de 
indirilmesiyle 
birlikte, deniz altında
ki 5 tüp tünelin v 
üzeri kapatılacak. Bu 
işlemin ardından da 
Sarayburnu tarafın
daki deniz trafiği

Anadolu yakası 
tarafına alınacak. 
Demiryolu Liman ve 
Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürü 
Ahmet Arslan, "Bu 
tüplerin üzerlerinin 
kapatılması deniz 
trafiğinin bu tarafa 
alınması işlemi yak
laşık 3-3,5 ay süre
cek. Bu periyoddan 
sonra diğerleri çok 
daha seri bir şekilde 
1-1,5 aylık periyodlar- 
la indirilerek 2008 
sonuna kalmadan 
tüp yerleştirme işle
mi bitmiş olacak" 
dedi.
Ecemsultan katama- 
ranından yaklaşık 52 

metre derinliğe 
indirilen 5'inci tüple 
birlikte, bin 387 
metre uzunluğundaki 
tüp tünelin 675 
metrelik kısmı 
tamamlanmış oldu. 
135 metre boyunda 
ve 18 bin ton ağır
lığındaki tüp tünelle 
birlikte Üsküdar 
kıyısından
Boğaz'ın 975 metre 
açığına da 
ulaşılmış oldu.
İki kıtayı deniz altına 
dan raylı tüp geçiş 
sistemiyle bağlaya
cak Marmaray pro
jesinin 2010 yılında 
tamamlanması* 
bekleniyor

Öğretmenlik başvuruları 
bugün başlıyor

18 Aralık'ta 
yapılacak 10 bin 
sözleşmeli öğretmen 
ataması için 
başvurular bugün 
başlıyor.
İhtiyaç bulunan 
31 alandan toplam 
10 bin 324 
kontenjana, 
KPSS puan üstün
lüğü esasına 
göre bilgisayar 
ortamında sözleşmeli 
öğretmen ataması 
yapilacak.
Başvuruya ilişkin 
bilgilere, bakanlığın 
http://personel. 

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel: 513 96 83

meb.gov.tr adresin
den ulaşılacak. 
En çok sınıf 
öğretmenliği branşın
dan öğretmen 
alınacak.
Sınıf Öğretmenliği 
için 7 bin kontenjan 
bulunuyor.
Onu, Okul

meb
Öncesi Öğretmenliği, 
İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği, Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi öğretmenliği 
izliyor.
Adaylar başvurularını 
12 Aralık Çarşamba 
gününe kadar 
yapılabilecekler.

m™
ABONE 

OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN

OKUYUN 
OKUTUN

Askerlikte yeni 
düzenleme

Meteorolojiden uyarı

Yoklama kaçaklarına 
verilen cezalar 
artırıldı.
Askerlik çağına 
girdiği halde 
ilk yoklamasını 

yaptırmayan yüküm
lülere verilecek 
para cezası günün 
koşullarına uygun 
hale getirildi.
Konuya ilişkin 
düzenleme 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göVe, 
askerlik çağına

avukatlarına dava

girdiği halde 
her ne sebeple 
olursa olsun 
ilan edilen 
listelerde ismi 

olmayan veya 
kimlik bilgilerinde 
yanlışlık 
bulunanlardan 
düzeltme 
yaptırmayanlar 
ve ilk yoklamasını 
yaptırmayanlara 
uygulanacak 
para cezası bin 
kuruştan 20 ila 
30 YTL'ye 
yükseltildi.

Terör örgütü ele
başının eski avukat
larından İrfan 
Dündar ve Mahmut 
Şakar hakkında, 
'yasadışı örgüt üyesi 
olmak' suçundan, 15 
yıla kadar hapis 
istemiyle dava açıldı. 
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
hazırlanan iddi
anamede, İrfan 
Dündar'ın, mahkeme 
kararıyla terörist 
başının avukatlığın
dan yasaklı olduğu, 
Mahmut Şakar'ın da 
Diyarbakır 
Barosu'ndan 
8 Mart 2006 
tarihinde kaydının 
Silindiği hatırlatıldı. 
İddianamede, 
Şakar ve Dündar'ın, 
1 Mart 2007 
tarihinde Roma'da 

düzenledikleri 
basın toplantısında, 
terör örgütü 
elebaşının * 
cezaevinde 
zehirlendiğine 
yönelik iddialarda 
bulundukları 
belirtildi.
İddianamede, bu 
açıklamayı eylem 
çağrısı olarak 
gören örgüt 
militanlarının yurt 
içinde ve dışında 
örgüt propagandası
na yönelik 
gösteriler yaptıkları 
ifade edildi. İH 
Sanıkların 
'yasa dışı örgüt 
üyesi olmak' suçun
dan 7 yıl 6'şar 
aydan 15'er yıla 
kadar hapisle 
cezalandırılması 
istendi.

Doğu Akdeniz 
Bölgesi, yeni bir 
yağışlı ve soğuk 
hava kütlesinin 
etkisine girdi. 
Meteoroloji yetkilileri 
vatandaşları, 
bölgede fırtına ve 
yoğun yağışa karşı 
uyardı.
Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, özellikle Mersin 
çevresinde bugün
den itibaren 
2 gün etkili yağış

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in 
Anamur -İskenderun 
arasındaki 
bölümünde de 
aynı günlerde, 
denizde hızı 
zaman zaman 
70 kilometreye 
kadar ulaşacak 
fırtına bekleniyor. 
Yetkililer, olası 
sel ve su baskını ile 
fırtınanın oluştura
cağı şartlara karşı 
vatandaşların tedbirli 
olmasını istedi.

http://personel
meb.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Soya kadınlarda 
kalp riskini azaltıyor Jziim çekirdeğinin yarattığı mucizeyi biliyormusvnuz?

Japonya'da yapılan 
bir araştırmada, 
soya temelli ürünler 
tüketen kadınlarda 
inme veya kalp 
krizi riskinin 3-4 
kat daha düşük 
bulunduğu 
belirlendi.
Asahi Shimbun 
gazetesinin haberine 
göre, Japonya 
Sağlık Bakanlığının 
talebi üzerine 12 yıl 
süreyle yapılan 
araştırmada, 
izoflavon ve E vita
mini yönünden zen
gin soyadan yapılan 
ürünlerin, menopoza 
giren kadınlarda 
daha da koruyucu 
bir etkisi bulunduğu 
tespit edildi.
Sonuçları, 
Amerikan Kalp 
Vakfının dergisi 
Circulation'da geçen 
ay sonunda yayım
lanan ve 1990'da 

başlayan araştırma
da, 2002'ye kadar 
40 ila 59 yaşlarında 
ne kanser, ne de 
kalp hastası, her 
iki cinsiyetten 40 
binden fazla 
Japon gözlendi. 
Araştırmada, erkek 
ve kadınlar günlük 
tükettikleri soya 
oranına göre, 5 
gruba ayrıldı.
Beyin kanaması 
veya kalp krizi 
riskinin en çok 
soya tüketenlerde 
0,39, en az tüketen
lerdeyse 1 olarak 
belirlendiği araştır
mada, menopozdaki 
kadınlar için bu 
oranın 0,25'e karşı 
1 olduğu tespit edil
di.Soyanın kadınlar
da görülen belirgin 
etkisine karşın, 
5 gruba ayrılan 
erkekler arasında 
bir fark görülmedi.

Üzüm Çekirdeği 
Avrupa'da ilaç 
niyetine satılıyor. 
Mucizevî çekirdek 
ödemden, nezleye 
kadar bir çok 
hastalığın 
tedavisinde kul
lanılıyor. Üzümün 
çok faydalı olduğu 
bilinir. Özelliklede 
zihin açıcı yönü ile 
sınavlardan önce 
kuru üzüm tavsiye 
edilir. Ama birçoğu
muz üzümü yerken 
çekirdeğinden muz- 
darip oluruz. Onu 
tüketmez, atarız. 
Hatta marketlerde 
en çok çekirdeksiz 
üzümler rağbet görür. 
Halbuki üzümün 
çekirdeği bugün 
birçok Avrupa ülke 
sinde ilaç niyetine, 
tabletler halinde 
satılıyor.
Yavaş yavaş Türki 
ye'de de yaygınlaş
maya başlayan üzüm 
çekirdeği, yakında 
bütün eczanelerdeki 
yerini alacak gibi. 
Bu çekirdeğin en 
önemli faydası 
kan daman onarıcısı 
olması. Kan damar
ları insan için 
havati önem taşıyor.

| Başınızdan ayak 
uçlarınıza kadar her 
doku kanla beslenir, 
incecik kılcal damar
lardan, geniş atar
damarlara kadar, 
karmaşık kan damar
ları ağı sizin yaşam 
hattımızdır.

Eğer kan damarları 
yaşlanır, hastalanır, 
zayıflar, incelir ve 
kan sızdırırsa, 
sağlığınız tehlikede 
demektir.
Eğer oksijeni taşıyan 
kan düzgün bir 
biçimde akmıyorsa 
kalp kasınız hasar 
görebilir. İşte 
üzüm çekirdeği, 
zayıflamış kan 
damarlarını 
güçlendirip normal 
sağlıklarına döndüre- 
bilen, dolaşım bozuk
luklarının düzelte- 
bilen ve önleyebilen 
bir yapıya sahip. 
Özelliği ise tamamen 
doğal olması... 
Çekirdek, damar 
hastalıklarını tedavi 
ediyor. Zayıflamış 
kan damarlarının 
yapısını güçlendi
riyor. Ayrıca üzüm 
çekirdeği bilinen 
en güçlü antıoksı- 
dan... Yapılan 
bazı testlerde, 
E vitamininden 50 kat 
daha güçlü olduğu 
ortaya çıkmış. İlk 
Fransa'da keşfedildi

Üzüm çekirdeği 
40 yıldır Avrupa'da, 
özellikle üzüm 
bağlarının çokluğu 
ile bilinen Fransa'da 
etkili bir biçimde 
kullanılıyor. 
Anti-Aging etkisi 
Üzüm çekirdeği 
damarları yenilediği 
için ayrıca anti-aging 
etkisine sahip. 
Yenilenen damarlar 
yaşlılığı geciktiriyor. 
Böylelikle cildinizdeki 
yaşlanma belirtileri 
azalıyor. Uluslararası 
sertifikalı Organik 
Üzüm Çekirdeği 
Ekstraktinin içerdiği 
Proantosiyanidin, 
bilinen en güçlü 
etkisi antioksidant. 
Üzüm çekirdeğinin 
antioksidant etkisi 
vitamin E'den 50, 
vitamin C'den 20 kat 
daha fazla.
Antioksidantlar, vucu , 
dumuzdaki kimyasal 
reaksiyonlar sonucu 
oluşan veya dışarı
dan sigara, alkol, kirli 
hava v.s. ile alınan 
zararlı maddeleri etki
siz hale getiriyor.

Uzmanlara göre 
vücudun antioksidant 
üretimi 25 yaşından 
sonra yavaşlamak
tadır. Bu yavaşlama 
nın yol açtığı defor- 
masyonları yok et 
mek için bilinen en 
kuvvetli antioksidant 
ise organik üzüm 
çekirdeği ekstraktıdı 
olduğu belirtiliyor. 
Çekirdek, bağ doku
larını güçlendirerek 
cilt sarkmasına engel 
oluyor. Cildin elastik, 
yumuşak ve düzgün 
olmasını sağlıyor. 
Üzüm çekirdeğinde 
tavsiye edilen miktar 
günde 150 ile 300 
miligram. Damar 
sağlığını korumak 
için gerekli doz ise 
günde 5-10 gram. 
Üzüm çekirdeğinin 
insanlar üzerinde 
her hangi bir yan 
etkisi görülmemiş. 
Kimler kullanmalı? 
-Kan damarlarının 
yardıma ihtiyaç 
duyduğunu 
düşünenler.
- Cildindeki kırışıklık
lar günden güne 
fazlalaşanlar
- Cildi cansız ve sol
gun görünenler
- Cinsel vasantısında <| 
kendini yetersiz 
hissedenler
- Kalple ilgili sorun
ları,olanlar
- Ani kalp krizi riski 
olanlar
- Görme gücünde 
yaşlanmaya bağlı 
bozulma olanlar
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi

513 23 29Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomograf 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21

Çınar Taksi 513 24 67

Güven Taksi 513 32 40

Gemlik Taksi 513 23 24

Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK işletme 
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. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
51310 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md.

Su Arıza
513 45 21 -111

Yalnyz 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544

(212) 516
(226) 811

İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513

30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR - FERİBOT

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
5 Aralık 2007 Çarşamba 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. 

No: 22 Tel: 513 29 73 GEMLİK

Gemlik Karfez
• ■■LİR'İN İLK OÜKIÛK (İY**I «AIITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2922 

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)



KEBAP ve YEMEK SALONU

MEteVE
kebap ve YEMEK SALONU

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 HL 
1.50 YTL.
5.00 HL 
6.00 YTL.
7.00 YTL 
5.00 YTL.
6.00 YTL.

Çorba+Yemek + Pilav+Ayran + Salata 5.00 YTL
■ ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: 

İŞKEMBE ■ PAÇA • MERCİMEK ■ EZOGELİN

istiklal Cad. No; 20/A-GEMLİK 
Tel: 0.224 512 20 02

^SINIRSIZ KEBAP - KÖRE 1 
EV YEMEKLERİ- 
TATLI ÇEŞİTLERİ

^KAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINA 

■TABLDOT VERİLİR. |

YENİADLİYE KARŞISI 44/A-GEMLİKTEL5145238
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ÖDEME NOKTASI

Artık sıra beklemek tarih oldu.
TurkcelL Vodafone, Avea 

Elektrik, Su, Telekom
K.K. Borçları, Baekur, SSK 

Trafik cezası v.s.
FATURALARINIZI SMILE SHOP’TÂN 

SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Sıpile ADSL Türk Telekom BAŞVURU NmSL
D-SMART SATIŞ NOKTASI 1

*- CEP TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL-VODAFONE■ AVEA■ KONTÜRSATIŞI i 
^BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI

CEP TELEFONU AKSESUARLARI
VE TÜM TEKNÖ10JÎK ÜRÜN1ER

PRATİK KRFDİ BanIu BanIla doİAŞMAdAN uyquN kRedi seçeneHer^
Iİ1HI ■ VLUI________ İliTİyAç knedisi taşit kREdisi ve koNirr kREdisi

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 512^ 2 00



gulluyapi
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAÎ MALZEMELERİ

ytl 
ytl, 
ytl 
ytl

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamîdîye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

FİLLİ BOYA 
JOTUN- DCNİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT

S NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKS€SUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEM€L€Rİ

YTL 
YTL
YTL

•FTE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
6 Aralık 200" Perşembe www.gemlikkorfezga/etesi.com infb:« gcmlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE • ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.” 
Şirin Plaza Nö:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

ışı

Gençalililer, sandık başına giderek bağlanmak istedikleri Belediyeyi belirleyecekler 

Gençali’de kararı 
sandık belirleyecek

Bölge İdare Mah 
kemesi'nin Gençali Mahal 
lesi’nin Kurşunlu Belde 
si’ne bağlanma isteği 
üzerine Büyükşehir'in 
verdiği kararı usul yönün
den bozdu. Bursa İdare 
Mahkemesi referandumun 
İlçe Seçim Kurulu kararı 
ile sandık kurularak 
yapılmasını uygun buldu. 
Gençali’de Nisan veya 
Mayıs ayında referandum 
yapılması bekleniyor.

Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
İnternet sapıkları..

İnternet sapıklıkları giderek artıyor.
Aslında insan aklının geliştirdiği en büyük 

buluşlardan biri internet..
İnternetin keşfiyle iletişim alınında adeta 

devrim yaşandı.
Dünya cebimize kadar sığdı.
İstediğiniz yerden internet aracılığıyla cep 

telefonundan bile bir başkasıyla iletişim kura 
bilirsiniz.

•/İnternet herşeyden önce, iletişimde za 
manı kısaltıp, görüntülü hale getirdi.

Haberleşmeyi parasız hale getirdi.
Devamı sayfa 5’de

Türk 
askerleri 

Irak’ta 
devriyede 
PKK hedeflerine kar 
şı ilk nokta operasyo 
nunu yapan Mehmet 
çik, sınırın Irak 
tarafında da devriye 
geziyor. Günün belir
li saatlerinde askeri 
araçlarla sınır böl
gesinde gezen Türk 
askerleri kameralarla 
izleniyor. Sayfa 7’de

Esrar ve tabanca 
ele geçirildi

Esrar satışı yaptıkları belirlenen iki kişi ile 
aracında yapılan aramada silah bulunan 
bir kişi yakalandı. Emniyet Müdür 
lüğü’nde sorguları yapılan şahıslar, Adli 
ye’ye sevk edildiler. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezga/etesi.com
gcmlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Esrar satışı yaptık
ları belirlenen iki 
kişi ile aracında 
yapılan aramada 
silah bulunan bir 
kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye

göre; önceki gün 
saat 12.00 sıraların
da Yeni Mahalle 
Keklik Sokak’ta 
İ.l.'ya (23) esrar 
satışı yaptığı öne 
sürülen E.U. (18) 
polis ekipleri 
tarafından

yakalanarak 
göz altına alındı. 
İlçe içinde 
operasyonlarını 
sürdüren ekipler, 
Eşref Dinçer 
Mahallesi 
Dal Sokak’ta 
durumundan

şüphelendikleri 
M.B.'nin 
üzerinde yaptıkları 
aramada esrar 
ele geçirdiler. 
Öte yandan 
Yeni Mahalle 
Kireççi Sokakta 
16 ZJ 233

plakalı araçta 
bir adet ruhsatsız 
tabanca ele geçirildi 
M.A.'ya ait olduğu 
belirlenen araçta 
saat 13.30 sıraların
da arama yapmak 
için arama izni 
alan, polis ekipleri,

ruhsatsız olduğu 
anlaşılan bir 
adet tabanca 
ele geçirdiler. 
Emniyet Müdürlü
ğünde sorguları 
yapılan şüpheliler 
Adliye’ye sevk 
edildiler.

f’Jj- SATILIK - KİRALIK LÜK DAİRELER ve İSTERLERİ 

baytaş www.baytasinsaat.com

(açakçıhğa geçit yok

— 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, 
V' Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, Asansörlü, 
S 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,. / îel:

Türkiye'de sınır 
kapılarında kasım 
ayı içerisinde mey
dana gelen 139 ayrı 
olayda 26 milyon 
917 bin 372 YTL 1 
YKr değerinde kaçak 
eşya ve uyuşturucu 
madde ele geçirildiği 
bildirildi.
Gümrük Müsteşarlı 
ğı'ndan yapılan açık
lamada, Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdür 
lükleri'ne bağlı sınır 
kapılarında kasım 
ayı içerisinde yürütü 
len çalışmalar ve 
operasyonlar sonu
cu çok sayıda kaçak 
eşya ve uyuşturucu 
madde ele geçirildiği 
belirtildi. Açıklama 
da, sınır kapılarında 
ele geçirilen kaçak 
eşyalar ve değer
lerinin bazıları 
şöyle:"Ankara'da 3 
kilo 550 gram ağır
lığında ve 1 milyon 
320 bin YTL değerin 
de kokain, 63 adet 
makine akşamı, 42 
adet telefon, 3 adet 
muhtelif elektronik 
eşya, 272 adet yedek 
parça; Antalya'da 5 
bin 574 metre men
sucat, 11 kap muhte 
lif tekstil; Bursa'da 
130 adet yedek par 
ça; Edirne'de 272 
kilo 598 gram ağır

lığında ve 5 milyon 
623 bin 541 YTL 60 
YKr değerinde eroin, 
52 bin 700 adet ABD 
doları, 3 bin 350 
euro, 49 bin 395 
Ingiliz poundu, 3 bin 
190 İsviçre frangı, 4 
bin Norveç kronu, 5 
adet canlı hayvan, 
647 bin 220 kilo 
bitkisel yağ, 480 kilo 
hırdavat malzemesi, 
8 bin 255 şişe içki, 
16 bin 447 adet 
ilaç, 3 bin 380 adet 
matkap ucu, 90 litre 1 
motorin, bin 3 adet , 
muhtelif elektronik 
eşya, 25 bin 139 
adet muhtelif tekstil, 
bin 400 kilo muhtelif 
tıbbi malzeme, 270 
adet cop, 298 adet 
muşta, 6 bin 510 
adet sustalı bıçak, i 
60 adet kesici yıldız, ] 
47 bin 46 adet par- J 
füm, 60 kilo çay, 
bin 809 paket sigara, 
730 adet yedek par j 
ça, 20 bin 800 kilo 
zeytin; Gazian tep'te ( 
52 adet cep telefonu, 
247 adet cep tele- ‘ 
fonu akşamı, 12 bin 
603 kile çay, bin 440 
kilo tütün, 2 bin 10 
paket sigara; Gürbu 
lak'ta 15 kilo 649 
gram ağırlığında ve < 
151 bin YTL değerin 
de afyon sakızı...”
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Gençalililer, sandık başına giderek bağlanmak istedikleri Belediyeyi belirleyecekler

Gençali’de kararı 
sandık belirleyecek

Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

' Bölge İdare 
Mahkemesi'nin 
Gençali Mahallesi’nin 
Kurşunlu Beldesine 
bağlanma isteği 
üzerine Büyükşehir'in 
verdiği kararı 
usul yönünden 
bozmasından sonra 
gözler yeniden 
Gençali'ye döndü. 
Gencali Muhtarlı 
ğı’nın yaptığı 
imzalı referandumu 
usul yönünden 
bozan Bursa idare 
Mahkemesi referan
dumun İlçe Seçim 
Kurulu kararı 
ile sandık kurularak 
vapılmasını 
. , |un buldu.
Referandumun 
halk arasında 
sandık kurularak 
yapılmamasını 
gerekçe göstererek 
usul yönünden 
bozan Mahkemenin 
verdiği karar sonucu 
Gencali Muhtarlığı 
ile halkı çalışmalara 
başladı.
Gemlik'ten uzaklığı 
nedeniyle yeterli

hizmet alamadıklarını 
öne sürerek sınır 
bitişiğindeki 
Kurşunlu 
Beledıyesı’ne 
bağlanmak isteyen 
Gencali ve Kumsaz 
halkının referandum 
izni için önümüzdeki 
günlerde Gemlik 
Kaymakamlığına 
müracaat etmeleri 
bekleniyor.
Müracaat dilekçe 
sinin Kaymakamlık 
tarafından İlçe 
Seçim Kuruluna

gönderilmesinin 
ardından başlayacak 
olan referandum 
sürecinin çalışmalar 
sonrasında Nisan 
yada Mayıs aylarında 
yapılması bekleniyor. 
Yapılacak referan
dumda çıkacak 
sonucun Gencali 
Mahallesi halkının 
bağlanmak isteyecek
leri Belediyenin 
meclisinde 
görüşüleceği belir
tilirken alınacak 
kararın olumlu yada

olumsuz olması 
durumunda 
son kararı 
Büyükşehir 
Meclisinin 
vereceği öğrenildi. 
Gemlik yada 
Kurşunlu belediye
sine bağlanmak için 
alınacak referandum 
kararının son olarak 
gideceği Büyükşehir 
Meclisinde büyük' 
olasılıkla Gencali 
halkının vereceği 
kararın uygulanacağı 
görüşü ağır basıyor.

Gemlik PTT Müdürliiğü’ne atama
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik PTT Müdürlü 
ğü’ne Orhangazi PTT 
Müdürü Besim 
Uzunoğlu atandı.
THK Gemlik 
Şube Başkanlığı 
görevini de 
yürüten Besim 
Uzunoğlu'nun 
10 Aralık 2007 
Pazartesi günü 
Orhangazi PTT 
Müdürlüğü ile 
ilişkisini kestikten 
sonra yıllık izine 
çıkacağı öğrenildi. 
Kurban Bayramı 
sonrasında 
Gemlik PTT Müdürü

olarak göreve 
başlayacak olan 
Besim Uzunoğlu, 
34 yıldır PTT kuru- 
munda çalışıyor. 
Sırasıyla Aksaray 
Güzelyurt, Gemlik 
Kurşunlu ve 
Küçük Kumla PTT 
Müdürlüğü yapan 
Uzunoğlu son 
olarak Orhangazi 
PTT Müdürlüğü 
görevinde bulundu. 
34 yılın 20 yılında 
PTT kurumunda 
idareci olarak görev 
yapan iki çocuk 
babası Besim Uzun
oğlu evli ve iki 
çocuk babası

‘Gemlik Körfez’ internette

Köşe yazarları!....
Köşe yazarı olmuşsunuz..,
Kader ona öylesi bir iş yapma buyur

muştur.
BU İŞİ muhakkak sonuna kadar 

sürdürmek isteyecektir..
İyi mi kötü mü yaptığının, dişe dokunur 

bir lafı olup olmadığının ve hatta köşesinde 
yazdıklarının alıcısı olup olmadığının dahi, 
zerre kadar önemi yoktur...

O yazmayı ısrarla sürdürecektir. 
Memleket ondan hizmet beklemektedir! 
Siz sayın okurları bilmem ama ben 

gazeteleri açtığımda önce köşelere bakıyo
rum.

Şunu net olarak söylemeliyim ki köşe 
yazıları, bazen ülkedeki çok sesliliğin, 
bazen kafa karışıklığının aynasıdır ...

İktidar partisine siyasi alternatifin olma
masından her dakika yakınılan bu toplum
da, bazı köşe yazarları kendilerini iktidar 
alternatifi olarak görüyorlar...

Tabii bazı köşeciler ölçüyü kaçırabilir. 
Bir misal yazayım;

Bir arkadaşımız, israfı önleme konusun
da akşamcılara da büyük görev düştüğünü 
söyledi. Nasıl olacağını sordular, açıkladı:

"Rakıyı susuz içsinler, sudan tasarruf 
miktarı artsın!"

Köşeler gazeteyi kaldırıyor, bunu da 
bilmek gerekir..

Bazen güldüren, bazen düşündüren, 
bazen ufuk açan köşeler var Türk basının
da.

Bunlar televizyon ve internet haberciliği 
ile zorlanan gazeteleri, köşelerden kaldırıp 
havalandırıyor.

Gazete tirajlarından çok, internet de 
gazete okuma sayısı daha da çok..

Köşe yazarlığını kolay bir uğraş san
mayalım sakın. .

Peyami Safa "Yedigün"de 29 Ağustos 
1939'da yayınlanan Server Bedi imzalı ve 
"Muharrirlikte nasıl tutunabilirsiniz" başlıklı 
yazısında şunları söylemiş:

“Diploma mı? Ne gezer!
Bu cadde pek çok diplomalılar da gör

müştür.
Paris, Sorbon mezunları, Kembriç ve 

Oksford'dan parlak diploma almış olanlar 
da bizim yokuşa uğramışlar, tek gözlük
lerinin altında kısılan alaylı bakışları ile 
piyasayı süzerek bir, iki ay içinde matbuat 
çarşısının bütün şöhret ve kıymetlerine 
hakim olacaklarını sanmışlar, nihayet bü 
yük bir hayal sukutu ile bu sevdadan 
vazgeçerek, bir hariciye memurluğunda 
karar kılmak üzere BabIali'den ayrılmış 
lardır.

Bilakis bu meslekte şöhret yapanların 
yüzde doksan dokuzu diplomasızdır.

İyi yazıdan maksat, hem edebi kaliteye, 
hem de fikir ve kültür cevherine sahip yazı 
demek. Bu kültür dar olmamalı.

Mesela yalnız hukuk, yalnız tarih, yalnız 
iktisat yetişmez.

Bütün manevi bilgileri, insanlığın bütün 
fikir tarihini ve bütün modern cereyanları 
bileceksiniz. Bilmek de kafi değil.

Bütün o meseleleri sevecek, her gün 
düşünecek ve önünüze serdiği muam
malar içinde pişeceksiniz.

Her gün bu karanlıklardan çıkmak içirip 
kendi kafanızda bir ışık arayacak, ona doğ 
ru koşacak ve okuyucularınızı da koştura
caksınız.”

İşte geçmişte büyük bir yazar böyle 
yazmış.

Şimdi siz ne dersiniz sayın okurlar.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Sağanak yağış hayatı 
olumsuz etkiliyor

------ -—- ----------------
Seyfettin ŞEKERSOZ

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Ozan 
Sokak ile Susam 
Sokak arasında 
bulunan yaklaşık 
200 metrelik Sağlık 
Sokak yağışlı 
havalar da vatan
daşlara geçit 
vermiyor.
Kapanan cadde ve 
sokakları açan 
BUSKİ İşletme 
Müdürlüğü’nün 
arka tarafında olan 
ve Sağlık Sokaktaki 
yağmur giderleri 
çalışmadığından 
her yağışta aynı 
çile yaşanmaya 
devam ediyor.
Yolun çok bozuk 
olmasının da 
etkisiyle sokağa

Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nden almış olduğumuz 
BUR.K2.16.28557 nolu K-2 belgesine kayıtlı

16 ZR 493 - 16 ZR 494 plaka sayılı araçlara ait taşıt kart
ları ve taşıt belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

EKOP LPG GAZETE YAYIN DAĞI. İNŞ.
SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

11.09.2007 tarihli EX 49158 sayılı Gümrük Çıkış 
Beyannamesinin aslı kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

YAZAKİ OTOM. YAN. SAN. TİC. A.Ş. KUZULUK 
SELEN GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTİ.

park eden uzun 
araçların yanından 
geçmeye çalışan 
vatandaşlar 
zor anlar yaşıyor. 
BUSKİ'de devam 
eden çalışmalarda 
kullanılan kepçe 

ve iş makinelerinin 
kullandıkları 
sokak olan Sağlık 
Sokakta yayalar 
için önlem alınma
ması vatandaşların 
tepkilerine neden 
oluyor.

Bursa'da önceki 
gece başlayan yağ
mur hayatı olumsuz 
etkilerken, bugün de 
devam edeceği 
belirtildi.
Yağış nedeniyle 
birçok yerde su 
birikintisi meydana 
gelirken, trafikte de 
zaman zaman uzun 
araç konvoyları 
oluşuyor.
Bursa'da, önceki 
akşam saatlerinden 
itibaren etkili olan ve 
yer yer saatteki hızı 
30 kilometreye çıkan 
lodos, daha sonra

I yerini yağmura bırak- 
I tı. Geceden başlayan 

yağmur nedeniyle 
sabaha yağışlı bir 
hava ile uyanan Bur 
sa'da vatandaşlar 
özellikle işlerine git
mekte zorlandı.
Yağmura yakalanan 
vatandaşlar en yakın

Orhangazi’de ağaçlandırma çalışmaları başlad
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde Orman 
İşletme Şefliği'nin 
geçtiğimiz yaz ıslah 
çalışması yaptığı 
eski orman ağaçla 
rının yerine yeni 
fidanların dikilmeye 
başlandığı bildirildi. 
Kullanımları 
tamamlanarak 
kesilen ağaçların 
yerlerine fıstık 
çamı, sahil çamı ve 
ıhlamur ağacı fidan
larının dikilidiği 
ifade edildi.
Orman İşletme 

16 ZP 140 PLAKALI PAF MARKA ÇEKİCİ L1 TAŞIT 
KARTI VE 16 ZL 403 TIRSAN MARKA YARI 
ROMÖRKÜMUN L1 MARKA TAŞIT KARTI 

KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 
145 NOLU S.S GEMLİK TRAYLER MOTORLU 

TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI

iş merkezi veya çatı 
altına sığınırken, bazı 
lan da otobüs durak
larını tercih etti. 
Şehrin bir çok yerin 
de su birikintileri 
oluşurken, trafikte 
oluşan uzun araç 
konvoyları nedeniyle 
aksamalar yaşandı. 
Meteoroloji Müdürlü 
ğü yetkilileri, metre 
kareye 20 kilogram 
düşen yağmurun 
bugün de etkili 
olacağını bildirdi.

Şefliği'ne bağlı 
görevliler ile bayan 
işilerden oluşan 
dikim ekibinin dikimi 
gerçekleştireceği 
alanın yaklaşık 
olarak 15 Hektarlık 
bir alanı kapsadığı 
belirtilerek, hava 
şartlarının uygun 
olması halinde 
10 gün içerisinde 
16 bin 500 fidanın 
toprakla buluşacağı 
ifade edildi.
Orhangazi Orman 
İşletme Şefi 
Saadettin Özer

Cuma ve Cumartesi 
ise yağışın beklen
mediğini vurgulayan 
yetkililer, pazar 
gününden itibaren 
yeni bir yağışlı 
havanın gele 
bileceğini belirttiler 
Devam eden 
yağışların 
yağmur şeklinde 
düşeceğini aktaran 
yetkililer, ayrıca 
vatandaşları olası 
su baskınlarına 
karşı uyardı.

yaptığı açıklamada 
90, 91 ve 92 nolu 
bölgelerde gerçek
leştirilen ağaç 
dikim çalışmalarının 
bundan böyle 
devam edeceğini 
belirterek, bir yıl 
önce yaptıkları 
dikim çalışmalarının 
bölgede otlatılan 
hayvanlar tarafından 
büyük zarar verdiği 
ne dikkat çekerek 
hayvan otlatanların 
bu konuda daha 
hassas olmalarını 
istedi.

Gemlik KBrffezÖ ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

34 CRB 08 16 ZN 688 IVECO MRKA TIRIMA AİT L1 
TAŞIT KARTI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

145 NOLU S.S GEMLİK TRAYLER MOTORLU 
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI
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Bu çağdaş araç yaşamımızı 
kolaylatırırken, iş yaşamında da 
büyük yararar sağladı.

Başta tanıtım, pazarlama gibi 
ticaret için çok önemli öğeler üc 
retsiz olarak tüm dünyanın kul
lanımına sunuldu.

Mektup, tebrik gibi geleneksel 
haberleşme araçları internetin 
kullanıma girmesiyle neredeyse 
ortadan kayboldu.

Telefon ile görüşme ihtiyacı gi 
derek azalıyor.

Görüntülü internet ile hem ya 
zıh hem görsel haberleşme sağ 
/ayabiliyorsunuz.

İnternet ile videoyu birlikte 
kullanyla, bir devrim daha ger 
çekleştirildi.

Genç beyinler hergün yeni bu 
tuşlarını insanlığın hizmeti su 
narlarken, bu işi kötü kullananlar 
da çııkıyor.

Ben bunlara internet sapıkları 
diyorum.

İnterneti denetleyecek bir 
kurum olmadığı için her türlü 
ahlak dışı, yasa dışı işler içinde 
rahatlıkla kullanılabilecek bir 
aygıt internet.

Dünyanın herbir köşesinden- 
milyonlarca fiber ışınlar uydular 
aracılığıyla iletişimin sağlanma 
sini nasıl kontrol altına alacak

İnternet sapıkları..

G(ine Bakış 
r Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

sınız?
Bunun zorluklarını dünya 

devletleri yaşıyor.
Basını, televizyonları denet 

leyen kurumlar, internetlerdeki 
ha berleşmeleri denetlemede zor 
/anıyorlar.

Hergün ortaya çıkan internet 
skandallarının engellemesi için 
bilişim firmaları çalışmalar yü 
rütüyor.

İnternet sapıklıklarının başın
da Çocuk Pornosu geliyor.

Küçük çocukları cinsel emel
lerine alet edenler, internet ara 
alığıyla kurdukları ağ ile sapık
lıklarını tatmin ediyorlar.

Kişilerin iç dünyasını bilmek 
çok zordur.

Çok tanınmış bir bilim adamı, 
bir siyasetçi, bir sanatçı, bir 
işadamı olabilirsiniz.

İç dünyanız size aittir.
Burada siz gezersiniz.
O okyanusda ne fırtınalar kop

tuğunu kimse bilmez.

Bilgisayarın tuşları karşısında 
internetle dünyada gezip bilinme 
dik yanlışlıklara da sürüklenebi 
lirsiniz.

Onun için interneti doğru kul
lanmak önemlidir.

Kötü kullanmanın mutlaka bir 
bedeli olmalıdır.

Bu bedeli başkasına ödetmek 
en büyük yanlıştır.

Bu bedeli kullanan ödemelidir.
Basında sık sık görüyoruz.
Yıllarca birlikte yaşadıkları 

insanlarla olan özel ilişikiler, bir 
gün internet sayfalarında dolaş
maya başlıyor.

Kişiye ait çok özeller, genel ha 
line getiriliyor.

Nişanlınızın, sevgilinizin, eşi 
nizin, arkadaşınızın sizinle olan 
özeli, bir anda internette şantaj 
aracı yapılıyor.

Dünkü Hürriyet’in üçüncü 
sayfasındaki haber başlığı şöy- 
leydi:

“ İnternette striptiz şantajı”

Bir iş adamının oğlu, canlı 
modellerle sanal seks yapılan 
internek sitelerinin birinde, strip
tizci biri kadınla tanıştıktan son 
ra seks sohbetleri karşılıklı strip
tiz gösterilerine dönüşmüş.

Gençin görüntülerini kayde- 
nen kadın, şantajla para sızdır
mak istemeye başlamış. Tabii bu 
işin sonu karokolda son bulmuş.

Buna benzer nice örnekler du 
yuyor ve okuyoruz.

Dün, Gemlik Körfez’i yurt 
dışından aradığını söyleyen biri 
Gemlik’e atanan bir kamu görev 
tisinin internette uygunsuz fotoğ 
raflarının yayınlandığını ve inter
netlerin kiliitlendiğini söyledi.

Neden böyle bir konu basına 
sızdırılıyor?

Bu konuyu internet ortamına 
getiren kişi ile o bayan arasında 
ne tür işkiler var acaba?

Mutlaka o bayanla çok özel 
ilişikiler ahlaksızca kayıt altına 
alınmış ve ilişki sona erince de 
bayanı küçük düşürmek için in 
ternet ortamına özel resimler 
yayınlanmaya başlamış.

Bu iş önceleri ünlüler arasın
da görülüyordu ama artık normal 
vatandaşlara kadar inmişse 
dikkat tehlike internette deme 
mek elde değil.

Baykız’a ADD’den 
teşekkür belgesi

Hj,5’-1- ’c;-1'

S

Gazetemiz köşe 
yazarlarından Yelda 
Baykız’a Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 
tarafından teşekkür 
belgesi verildi. 
Dün, dernek 
lokalinde yapılan 
törende Baykız’ın 
ADD’ye yapatığı 
maddi ve manevi 
katkılar nedeniyle 
teşekkür belgesi ver
ildiği biildirildi.

Yelda Baykız teşel 
Başkan Vekilindir

MI KURU TEMİZLEME

lamnia/ımu
Gemlik'le 

ilk ve tek son sistem 
makinalarla 

kuru temizleme,

çamajırve 
Halı Yıkama işleri

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 ■■ 

Tel: 0.224 513 01 76-GEMLİK

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AB’den 
Türkiye’ye 

terör desteği
Sosyal Güvenlik Yasası’na erteleme

Avrupa Birliği'nden 
Türkiye'ye 
terörle mücadele 
konusunda tam 
destek.
Avrupa Güvenlik 
ve Savunma 
Parlamenterler 
Asamblesi genel 
kurulunun 
yapılan oturumda, 
Türkiye'nin 
teröre karşı 
yürüttüğü 
mücadeleye 
gerekli desteğin 
verilmesi konusun
da görüş birliği 
sağlandı.
İngiliz raportör 
Robert VValter 
tarafından 
hazınlanan 
rapor ve buna * 
bağlı karar 
tasarısı Paris'teki 
toplantıda 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

tartışılarak 
onaylandı. 
Kararda, 
Avrupa Birliği 
ülkelerinin, 
kendi topraklarında 
terör örgütünün 
uyuşturucu 
trafiği, kara 
para aklanması, 
silah ticareti, 
şiddet ve nefreti 
körükleyici 
faaliyetlerine karşı 
gerekli önlemleri 
alması istendi.
Ayrıca, Irak 
merkezi yönetimi 
ile Irak'ın 
kuzeyindeki 
yerel yönetimin, 
terör örgütünün 
faaliyetlerini 
kontrol altına alma 
çabalarına 
destek çağrısında 
bulunuldu.

Sosyal Güvenlik 
Yasası'nın yürürlük 
tarihi üçüncü 
kez erteleniyor.... 
1 Ocak 2008 
tarihinde yürürlüğe 
girmesi gereken 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanu nu’- 
nun yürürlük tarihi 
1 Temmuz 2008'e

Meclis, Sayıştay’ın boş üyelerini seçebilecek
Sayıştay Genel 
Kurulu'nun boş 7 
üyelik için bildirdiği 
isimler iki yıla yakın 
bir süredir Meclis'te 
bekliyor. Meclis, 
bütçe görüşmeleri 
nin ardından Sayış 
tay'ın boş bulunan 
üyelerini seçmeye 
hazırlanıyor.
Sayıştay'ın, emekli 
lik ve vefat nedeniy 
le 7'den 12'ye çıkan 
boş üyelikleri için 
belirleyeceği yeni 
isimleri önümüzdeki 
hatta Meclis e sun
ması bekleniyor.
TBMM, kendi adına 
denetim yapan

ertelenecek.
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
iptal ettiği Sosyal 
Güvenlik Kanunu 
ile ilgili olarak 
yeniden hazırlanan 
tasarının görüş 
melerinin yılbaşına 
kadar tamamlana- 
mayacağı ihtimalin- 
inin ağırlık

Sayıştay'a uzun süre 
dir çifte mağduriyet 
yaşatıyor. Sayıştay 
Genel Kurulu'nun 
boş 7 üyelik için bil 
dirdiği isimler yak
laşık iki yıldır Mec 
lis'te beklerken, yeni 
yasası da Meclis ko 
misyonlarında görü 
şülmeyi bekliyor. 
Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu 
ile görev alanı 
genişleyen Sayıştay, 
hem yasal eksiklik 
hem de boş bulunan 
üyelikler nedeniyle 
sıkıntılı günler 
yaşıyor. Sayıştay'da, 
2006 yılından sonra 

kazanması üzerine, 
kanunun yürürlük 
tarihinin üçüncü kez 
ertelenmesi gün
deme geldi.
Meclis Genel 
Kurulu'nda görüşme 
leri devam eden 
2008 Bütçesi'nin 
maddeleri ele 
alınırken bir önerge 
verilerek, Sosyal 

Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası 
Kanunu'nun yürür
lük tarihi 1 Temmuz 
2008'e ertelenecek. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in, 
konuya ilişkin 
ayrıntıları açıklaması 
bekleniyor.

vefat ve emeklilik 
nedenleriyle 5 üyeli 
ği daha boşaldı. 
Böylece 56 üyeli Ge 
nel Kurul'un 12 üye
lik kontenjanı boş 
hale geldi. Yasaya 
göre, boşalan üye
liklerin seçimi için 
Sayıştay Genel Kuru 
lu, her boş üyelik 
için 4 aday belirleyip 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonuna bildiri 
yor. Sayıştay, boşa 
lan üyeliklerden 7 
tanesi için 2005 yılı 
sonu ve 20üb yılı 
başında seçimlerini 
yaparak toplam 28 
adayı Plan ve Bütçe

Komisyonuna 
bildirdi ancak 
Ocak 2006'dan 
buyana seçim 
yapılmadı 
-GELECEK 
HAFTA 
MECLİS'TE- 
Sayıştay'ın önümüz 
deki hafta 
Meclis'e boş 
üyelikler için 
yeniden ek isim 
bildirmesi bekleni 
yor. Plan Bütçe 
Komisyonu, bütçe 
görüşmelerinin 
ardından toplanarak 
Sayıştay'da bulunan 
boş üyelikleri 
seçecek

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK...

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

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset niatbaacilik-yayincilik-reklamcilik
istiklal Cad, Bora Sok, Atak Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3IB GEMLİK Tel: 513 38 83 Fax: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Büyükanıt; ‘TSK yetkinin gereklerini yerine getirecektir’
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt, "TSK'ya 
terörle mücadele 
konusunda yetki ve 
rilmiştir. Bu yetkinin 
gereklerini de TSK 
yerine getirecektir.
Bu inancımı dile 

getirmek istiyorum. 
Bu acılar içimizde 
yaşadığı sürece 
mücadele azmimiz 
de o kadar artacak" 
dedi.
Orgeneral Büyükanıt, 
Arnavutluk'un askeri 
ve milli günü ■ 
dolayısıyla Svviss 
Otel'de düzenlenen 
resepsiyonunda 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı.
1 ŞEHİT

Orgeneral Büyükanıt, 
Şırnak'ta maalesef 
bir şehit verildiğini 
anımsatarak, 
şunları söyledi: 
Maalesef 
görevlerimiz bazen 
o acımızı içimize 
gömmemizi 
gerektiriyor. Ama 
acımız içimizde 
canlı yaşıyor. Ben 
bu akşam buraya 
öyle geldim.
Şehidimizin acısı 
içimde şu anda 
canlı. Bu şehidimize 
rahmet ailesine 
sabırlar diliyorum. 
Şehidin rütbesinin 
olmadığını söyleyen 
Büyükanıt, "Er, 
erbaş, uzman, 
astsubay, subay,

general... Onların 
hepsinin acısı 
aynıdır. O şehidimizin 
acısını içimize 
gömüyoruz. Biz 
hep o acılarla 

yaşadık, ama 
davranışlarımızla o 
hain terör örgütüne 
pirim vermememiz 
lazım. Ayakta 
kalmamız lazım.

Evet teröristler 
de öldü. İsterse 
on bin terörist 
ölsün, bir tane 
Mehmetçik şehit 
olmasın, ama bu 
mücadelenin 
kaderinde var. 
O acıyla da yaşam 
yor. Arnavutluk 
Cumhuriyeti'ne 
duyduğum, 
Genelkurmay 
Başkanına duyduğum 
saygı ve sevgi beni 
buruya getirdi.
Kolay kolay başka 
bir yere gitmek de 
mümkün değildi. 
Ben şunu ifade etmek 
istiyorum; TSK'ya 
terörle mücadele 
konusunda yetki 
verilmiştir. Bu 

yetkinin gereklerini 
de TSK yerine 
getirecektir. Bu 
inancımı dile 
getirmek istiyorum. 
Bu acılar içimizde 
yaşadığı sürece 
mücadele azmimiz 
de o kadar artacak" 
dedi.
Resepsiyona 
Genelkurmay 2. 
Başkanı Orgeneral 
Ergin Saygun 
ile çok sayıda üst 
düzey generalin 
yanı sıra, 
ABD'nin Ankara 
Büyükelçisi 
Ross VVilson da 
katıldı. Orgeneral 
Büyükanıt, 
VVilson ile kısa bir 
süre konuştu.

Türk askerleri Irak’ta devriyede
PKK hedeflerine karşı 
ilk nokta operasyo 
nunu yapan Mehmet 
çik, sınırın Irak 
tarafında da devriye 
geziyor. Günün belirli 
saatlerinde askeri 
araçlarla sınır böl
gesinde gezen Türk 

askerleri kameralara 
yansıyor. Peşmerge 
tarafından gazeteci 
lere ve basına yasak
lanan sınır bölgesi 
boyunca Batifa, Bego 
va ve Kani Masi yo 
lunda araç trafiğinin 
seyrek olduğu

görülüyor.
Begova ve Kani Masi 
tarafında Türk askeri 
birlikleri görülürken, 
dağ yollarında da 
Türk askeri araçları 
devriye geziyor. 
Begova'daki askeri 
birlikteki Türk tankları 

namluları da PKK'hla 
rın mevzilendiği 
dağlara çevrilmiş 
durumda.
Devriyeden dönen bir 
askeri panzer aracı 
karargaha girişte 
kameralara yansır 
ken, ellerindeki 
silahlarla Türk askeri 
dikkat çekiyor. 
Araçlar çok sıkı ara
madan geçirildikten 

sonra üsse alınırken, 
kapıdaki görevli 
Mehmetçik de 
askeri araçlar da 
bomba araması 
yapıyor.
Bu arada, sınırın 
sıfır noktasındaki 
Mezuri bölgesinde 
yaşayan Kuzey 
İraklılar da terör 
örgütü PKK tehditi 
nedeniyle Begova 

kasabasına gelmek 
zorunda kalmış. 
Begova'da yaşayan 
Enver Yusuf 
Mustafa isimli 
köylü, "Burada 
herkes PKK'lı 
değil. Biz de 
PKK'lıları istemi 
yoruz. Biz de onların 
bu toprakları terk 
etmesini istiyoruz" 
dedi.

■IIIBİHH
SATEHGITDIRILlIŞSANDALYEİfl 

1.KALİTESERVİSNALZEMEIERİ 

ÛCRETSİZULAŞIM 
? ıpn

!■ tENMEŞİBZEMLMIMİŞİMOİMh 
4NKİŞİLİKTERASSALONEJİLEMNMIŞENBÛTÛKOTEILEBDEKİ 
MUHTEŞEM MIO ■■ IAMTMAYOK NİTELİKTE Bilil! 

ıtHETEIMUİEHNM
U''

W

PROfESYOHELEKİPTENOLUŞANORKESTRA

4 . ■   . ' \

ŞOK FİYAT!
.000.00 - YTL

(Kampanyamız Ocak 2008 - Nisan 2008 tarihleri arasında geçerlidir.)

^^^rsirTsüreri Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 ■ Umurbey / GEMLİK 
Ze^iıkT«Son.Tıcitişti. 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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Bursa’da Kasım
ayında 458 
işyeri açıldı

Vali Canpolat polis ve hukukçulara veda etti
Bursa Esnaf ve Sa 
natkarlar Odaları 
Birliği Sicil Müdür 
lüğü'nden alınan 
verilere göre Kasım 
ayında 458 iş yeri 
açılırken, 330 iş yeri 
kapandı.
Yıllık bazda bakıldı 
ğında 11 ayda 5 bin 
309 iş yeri açılırken, 
4 bin 89 kişi kapanış 
verdi. Geçtiğimiz yıl 
kasım ayında 447 
açılış bulunurken, 
380 iş yeri kapanışı 
bulunuyordu. On bir 
aylık rakamlarda da 
5 bin 622 iş yeri açı 
lışı, 7 bin 21 işyeri 
kapanışı olmuştu. 
2006 yılında işyeri 
kapanışlarındaki 
fazlalık Bağ-Kur ve 
SSK affından kay
naklanıyordu.
Açılış kapanış 
rakamlarını değer
lendiren BESOB 
Başkanı Arif Tak, 
Ocak ayına oranla 
açılış rakamlarının 

[ düşük olmasına 

karşın Mayıs 
ayından sonra 
başlayan düşüş 
trendi karşısında 
sevindirici olduğunu 
söyledi. Yıl içinde 
yaşanan seçim belir
sizlikleri, terör gibi 
olayların devamında, 
piyasalarda dur
gunluk yaşanırken 
gerçekleşen açılış 
rakamlarının mutlu
luk verici olduğunu 
dile getirdi.
Kapanış rakamların
da da bir düşüş 
olmasının, esnaf ve 
sanatkarın ayakta 
durma çabası olarak 
nitelendiren Tak, 
"Rakamlar sevindiri
ci, fakat 2008 yılında 
esnaf ve sanatkar 
yasasında değişiklik 
yapılmaz ve süper 
marketler yasası 
çıkmazsa, esnaf 
ve sanatkarın duru
mu çok kötü. İşler 
durgun. 2008 yılı 
iyi bir yıl olmaya
bilir" dedi.

Son valiler karar
namesiyle Merkez 
Valiliğine atanan 
Nihat Canpolat, 
Bursa'daki veda 
ziyaretlerini 
sürdürüyor. 
Polislerle yemekte 
biraraya gelen 
Vali Canpolat, 
Bursa Barosu'nu 
da ziyaret etti. 
Vali Canpolat; "Ben 
işini yapan adama 
karışmam" dedi. 
Yaklaşık iki buçuk 
yıldır Bursa Valiliği 
görevini yürüten 
Nihat Canpolat, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görev yapan polis 
müdürleri ve 
amirlerle yemekte 
biraraya geldi. 
Canpolat burada 
yaptığı konuşmada; 
"Asayişte iyi kadro
larla çalışmak, bizim 
gibi idareciler için 
büyük şanstır.
Görev sürem boyun
ca sîzlerle birlikte 
Bursa'nın huzuru 
için öz verili şekilde 
çalıştık. Hepinizi

çalışmalarınızdan 
dolayı kutluyorum. 
Ben işini yapan 
adama kesinlikle 
karışmam. Umarım 
bundan sonra da bu 
huzurlu ortam içeri 
sinde çalışmalarınızı 
sürdürürsünüz.
Hepiniz hakkınızı 
helal edin" dedi. 
Ardından Bursa 
Barosu Başkanı 
Asude Şenol'u 
makamında ziyaret 
eden Canpolat;
"Zaten iş birliği 
yapmama konusunda 
hiçbir sebep 
göremiyorum.

Hepimizin amacı 
Bursa'ya ve 
BursalIlara 
hizmet etmekti. 
Bir kurum işin bir 
ucundan tutacak, 
diğer kurum ise 
öbür ucundan. 
Neticede amaç 
aynı olunca çatışmak 
yerine iş birliği 
yapmak, işin en 
doğal şeklidir. 
Bursa’da bunu 
başardıysak 
kendimizi mutlu 
sayacağız. Hemen 
her konuda birlikte 
güzel şeyler 
yapmaya çalıştık.

Baronun çok 
büyük katkıları ve 
destekleri oldu. 
Hukuki anlamda 
tereddütlerimiz 
olduğunda hiçbir 
zaman 'bizi nasıl 
karşılar’ endişesi 
olmadan kendi
lerinden destek 
aldık. Avukatlık, 
her ne kadar 
ücrete tabi olsa 
da bizim danış
malarımız hiçbir 
zaman ücrete 
tabi olmadı, 
kamu yararıydı. 
Şahsınızda 
herkese tekrar tekrar 
teşekkür ediyorum." 
diye konuştu. 
Bursa Barosu 
Başkanı Asude 
Şenol ise, Nihat 
Canpolat'ın 
Bursa’da görev 
yaptığı sürece 
kurumsal olarak çok 
güzel bir işbirliği 
içine girdiklerini 
söyledi. Vali 
Canpolat'ın veda 
ziyaretlerinin bu 
hafta boyunca süre
ceği öğrenildi.

BAY MUSTAFA OZAIP EMLAK'TAN
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
EYLÖLAYI FATURASI

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
AĞUSTOS AYI FATURASI

P£R. SAT. 060.

Marka/Tıp 
.çarpar 
Son Endek» 
ilk Endoks 
(W-j Ek Tüketim 
Trafo Kaybı 
Taketim 
BlrtfiiFfyaî 
Tiketim Tutan

»KÜF !
50091360 

nrs

ENDÜKTİF ' KAPASİTİF
500913601 

mş

22517.000.
15657.000

15403.000
14659.000

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

6860^000
0,12423

0.000 .6174.00C
0.05332

-—369.3$

S&

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE !

AĞUSTOS AYI FATURASINDA
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE

369.39+KDV(435.88YTL)
PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

IBursa 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

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.

«i 
s

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.

I i

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 81218 29 -0226 812 23 66 j 

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

I

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

ŞEKER SİGORTA I

uıııtP^ıı
Madde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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Sanayiciye 
çek uyarısı
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer 
Çağlayan, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 
iyi niyetli çek sahip
lerini korumaya 
yönelik “Ödemeden 
Men” talimatına 
ilişkin hükümlerinin 
bazı kişiler tarafın
dan kötüye kul
lanıldığını bildirerek, 
iş dünyasına 

' uyarılarda bulundu.
Bakan Çağlayan 
yaptığı açıklamada, 
bazı kişilerin aldığı 
mal karşılığı kestiği 
çekin ödemesin,f 
Türk Ticaret Kanu 
nu’nun 711. mad
desinin 3. fıkrasına 
dayanarak “rızam 
hilafına kesiln^ştir” 
gerekçesiyle muhat
ap bankaya yazılı 
talimat vererek dur
durduğuna işaret 
etti. Çağlayan, 
“Sorunun çözümü 
için, Adalet Bakan 
lığı ve Türkiye Ban 
kalar Birliği ile görü 
şüyoruz. Bu nokta
da, sattığı mal kar 
şılığında çek alan 
ticaret erbabının, 
çekin borçlu tarafın
dan verildiğinin 
ispat ve tevsiki 
yönünden ayrıca çek 
alım bordrosuna 
bağlamasında yarar 
vardır” dedi.
Ticaret yaşamında 
“güven” unsurunun 
önemine işaret eden 
Çağlayan, çekin bir 
kredi değil, ödeme 
aracı ve talimatı ol 
duğunu, çek sistemi
ni zaafa uğratabile
cek uygulamaların, 
ticarete zarar vere
ceği ve kullanıcıların 
da ticari hayatını 
zorlaştıracağını 
anlattı. Bakan 
Çağlayan, çek hamil
lerinin bankalardan; 
çekin arkasına “öde
meme nedeni ve 
çekle ilgili hesapta 
para bulunup bulun
madığına dair

ibarenin 
yazılması”nın talep 
edilmesinde yarar 
olduğunu vurguladı. 
Çağlayan “Zira 
'ödemeden men’, 
gerekçenin haksı
zlığı ya da hesapta 
para bulunmaması 
durumunda keşide- 
ciyi ‘karşılıksız çek 
düzenleme suçunun’ 
faili haline getirebile
cektir” dedi.
Çağlayan, çeklerde 
yaşanan bu soruna 
karşı ayrıca şu 
uyarılarda bulundu: 
“Keşjdeci tarafından 
haksız verilen öde
meme talimatı 
nedeniyle çek 
bedelini tahsil ede
meyen çek hamili, 
mahkemeye başvu
rarak çekle ilgili 
ihtiyatı haciz kararı 
alıp uygulatabilir, 
bedelinin öden
memesinden dolayı 
icra takibine geçe
bilir. Çünkü borçlu 
keşidecinin tek 
taraflı iradesi ile elde 
ettiği ödenmeden 
men durumu hamilin 
çekten doğan yasal 
haklarını kullanması
na engel değildir. 
Ticaret erbabı 
tarafından çek 
alınırken, ciranta ya 
da borçlu tarafından 
verildiğinin ispat ve 
tevsiki yönünden, 
ödemenin ayrıca 
‘çek alım bordro
suna’ bağlanması ve 
çeki teslim edenin 
imzasının alınması 
önemli ve yararlı ola
caktır. Bu çerçevede, 
sorunun giderilme
sine dönük olarak 
Adalet Bakanlığı ile 
birlikte çalışmalara 
başlanmış, Türkiye 
Bankalar Birliği’yle 
temas kurularak, 
bankaların ilgili 
mevzuatı tam ve 
eksiksiz uygula
maları konusunda 
gerekli bildirimde 
bulunulmuştur.”

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
YAŞAMIN KIYISINDA
TESTERE 4

ELEMAN ARANIYOR
MHveMIH
Kendi Özel besimiz Mantıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 
Seanslar
12.00- 14.15.- 16.30-20.15
12.00 - 14.00 ■ 16.00 ■ 18.00 - 20.00

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve mutfak islerinde çalışacak 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Tel : 513 47 39

Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK
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“Bursa Uluslararası Organizasyon 
Trenini kaçırmasın”

şçi ve memurlaraile bildirimi verecek
Gençlik ve Spor Ge 
nel Müdürü Mehmet 
Atalay, Türkiye’nin 
aday olduğu 2012 
Avrupa Futbol 
Şampiyonası'nı tesis 
yetersizliğinden 
dolayı alamadığını 
belirterek, "2012'ye 
aday olduğumuzda 
'tesislerimizi yapa 
cağız' diyorduk. 
Bundan dolayı şampi 
yonayı alamadık. 
2016'ya ise 'İşte 
tesislerimiz' diyerek, 
vitrine çıkacağız. 
Bursa'nın da bu treni 
kaçırmasını istemi 
yoruz" dedi.
Atalay, çeşitli açılış 
ve incelemelerde 
bulunmak üzere git
tiği Balıkesir'den 
Ankara'ya dönüşte 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkam 
Hikmet Şahin'i Tarihi 
Belediye Binası'nda 
ziyaret etti. Başkan 
Şahin, Mehmet Ata 
lay'ın hem İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
şi'nde, hem de Genç 
lik ve Spor Genel 
Müdürlüğü'ndeki 
görevinde başarısını 
kanıtladığını, BTrıkT- 
minin Türk sporu 
için büyük bir şans

olduğunu söyledi. 
Atalay'ın uluslararası 
organizasyonlarda 
Bursa'daki stat ve 
spor salonunun yeter 
sizliğini dile getirdiği
ni ifade eden Şahin, 
"Biz yeni stat proje 
mizi kamuoyu ile pay 
laştık. Ancak konsen
süs sağlanamadı. 
Stat yapımı Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
sorumluluğunda 
değil. Fakat bir sta 
din o kente getirece 
ği faydalarını anlat
maya gerek yok. Biz 
marka bir kent olma 
ya çalışıyoruz. Bu 
amaç uğuruna, ken 
tin yararına olacak 
her olumlu işin yanın 
da oluruz" dedi.
Atalay: "Özlüce'nin 
Türkiye'de eşi yok" 
Atalay, Özlüce

Tesisleri'ni gezdiğini 
ve buranın 
Türkiye'de bir eşinin 
daha olmadığını dile 
getirirken, şunları 
söyledi: 
"Real Madrid'de 
tesislerini yeniliyor. 
Bu tesisleri görseler, 
biz de bu çıtanın 
altında kalmamalıyız 
diyeceklerine emi
nim. Böyle bir tesisi 
Bursaspor'a, 
dolayısıyla Türk fut
boluna kazandırdığı 
için Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
şükranlarımı sunuyo
rum. Başkanımızın 
bu tesiste olduğu 
gibi stat konusunda 
da Türkiye'ye imre
nilecek bir eser 
ortaya çıkaracağına 
iniyorum"

İşçi ve memurlar, 
1 Ocak 2008'de 
uygulamaya girecek 
olan asgari geçim 
indirimi için 
çalıştıkları kurumlara 
aile bildirimi 
verecek. Yeni 
düzenlemede emekli 
eşler de çalışmayan 
ve herhangi bir geliri 
olmayan eş olarak 
kabul edilecek. 
Maliye Bakanlığı, 
asgari geçim 
indiriminin 
uygulama esaslarını 
Gelir Vergisi 
Genel Tebliği ile 
belirledi. 
Başbakanlığa 
gönderilen tebliğe 
göre, asgari 
geçim indirimi için 
ücretin gerçek

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel: 513 96 83

usulde vergilen 
dirilmesi gerekecek 
Söz konusu indirim, 
ücretin elde edildiği 
takvim yılı başında 
geçerli olan ve 
sanayi kesiminde 
çalışan 16 yaşından 
büyük işçiler için 
uygulanan asgari 
ücretin yıllık brüt 
tutarının; mükellefin 

kendisi için yüzde 
50'si, çalışmayan ve 
herhangi bir geliri 
olmayan eşi için 
yüzde 10'u, çocuk
ların her biri için ayrı 
ayrı olmak üzere ilk 2 
çocuk için 
yüzde 7,5'i, diğer 
çocuklar içinde 
yüzde 5'i olarak 
uygulanacak.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

Büvükşehir’den milli ağaçlandırma seferberliğine destek
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
talimatıyla başlatılan 
milli ağaçlandırma 
seferberliğine 
kendi yaptıkları 
çalışmaların yanı 
sıra 20 hektarlık 
alanın ağaçlandırarak 
katkıda bulunacak
larını söyledi. 
Milli Ağaçlandırma 
Seferberliği'nde 
pilot iller arasında 
yer alan Bursa'daki 
tören, çevre yolu 
batı kesiminde yer 
alan yeni hal binası 
yanındaki ağaçlandır
ma sahasında 
düzenlendi. 
İstanbul'da düzenle
nen ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ın da katıldığı 
tören, bir televizyon 
vasıtasıyla tören 
alanına yansıtıldı. 
Telekonferans yön
temiyle Malatya, 
Adıyaman ve Gire 
sun'un ardından Bur 
sa'ya bağlanan Baş 
bakan Erdoğan, 
"Yeşil Bursa ya farklı

bir yeşillik kazandın 
yoruz. Yeşil Bursa'nın 
her zaman yeşil kala
cağına inanıyorum. 
Bunun içinde küçük 
bir katkıda bulunuy
oruz" dedi. Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan, İstanbul'da yapı 
lan törende, açılışı 
yapılacak projede 
Türkiye'nin aydınlık, 
yeşil yarınları için 
yürütülecek milli 
ağaçlandırma sefer
berliğinin başlatıl
ması olduğunu vur
gulayarak, doğanın 
havası, suyu ve top 
rağıyla bir bütün 
olduğunu söyledi.
Su için eskiden "ab-ı 
hayat", "su medeni 
yettir" dendiğini 

hatırlatan Erdoğan, 
kendilerinin de bun
ları dikkate 
alarak çalışmalarını 
sürdürdüklerini 
anlattı.
Bursa'da, 160 bin 
hektarlık alanın 
ağaçlandırılması 
hedefleniyor 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin, 
törende yaptığı 
konuşmada, 580 bin 
hektar orman alanı 
bulunan Bursa'da 
orman yangınları ve 
zararlılarına karşı var 
güçleriyle çalıştık
larını söyledi. Bursa 
Bölge Müdürlüğü 
olarak 38 köyde 14 
bin 500 dekar alanda 
ağaçlandırma çalış

malarını bitirdiklerini 
anlatan Girgin, bu 
alanlardaki fidanların 
büyümesinin ardın
dan ağaçlandırılan 
alanın bölge halkına 
yaklaşık 7 milyon 
YTL'lik katkısı ola
cağını kaydetti.
"Yeşil Bursa'nın 
aziz hatırası değil, 
eskisi gibi varlığı ile 
gururu olacak" 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de Bur 
sa denince akla 
yeşilin geldiğini 
ifade ederek, yeşil 
alanların artırılması 
için yapılan her 
çalışmaya katkıda 
bulunduklarını j 
söyledi. Kendi 

dönemlerinde 
kentteki yeşil alan 
miktarının 1 milyon 
metre kare 
artırıldığını belirten 
Şahin, "Yeşil alanın 
faydaları saymakla 
bitmez. Seferberlik 
kapsamında bugün 
ağaçlandırılacak 
55 hektarlık alanın 
20 hektarını biz 
karşılıyoruz. Ayrıca 
Bursa'da kişi başına 
yeşil alan miktarını 
ve sağlıklı yaşam 
alanları artırmaya 
devam edeceğiz. 
Yeşil Bursa'nın 
aziz hatırası değil, 
eskisi gibi varlığı 
ile gururu olacak" 
dedi.
Vali Yardımcısı Ali 

Kemal Başar da 
küresel ısınmanın 
etkisiyle çıkan 
yangınlarda 
Türkiye'nin büyük 
orman kaybına 
uğradığını belirterek, 
"Bunun için ülke 
olarak ağaçlandırma 
seferberliğine başla
mamız gerekiyordu. 
Milli seferberlik 
olduğuna göre el 
birliğiyle ağaçlandır
maya katkıda bulun
mak bir vatan 
borcudur. Her yıl 
erozyon nedeniyle 
Kıbrıs kadar arazi 
kaybediyoruz.
Birlikte ağaç dikerek 
daha yaşanabilir 
bir ülkeye sahip 
olmak hepimizin 
görevidir." diye 
konuştu.
Konuşmaların 
ardından ağaçlandır
ma seferberliğine 
katkıda bulunanlara 
plaket verildi. 
Milletvekilleri Altan 
Karapaşaoğlu, 
Mehmet Tunçak ve 
Ali Kul'un da katıldığı 
törende fıstık çamı 
fidanlarının dikimi 
gerçekleştirildi____ .
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Bir tatlı kaşığı bal 
öksürüğü hafifletiyor Su ■ tuz dengesine dikkat

ABD'de yapılan bir 
araştırma, çocuklara 
yatmadan önce ver
ilecek bir tatlı kaşığı 
balın öksürüğü hafi
fletebileceğini ortaya 
koydu 
Araştırmayı yapan 
Pennsylvania 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi doktor
larından lan Paul 
ve arkadaşları, balın, 
öksürük ilacı ver
ilmesi ya da hiç 
tedavi yoluna 
gidilmemesiyle 
karşılaştırılınca, 
en iyi seçenek 
olduğunu belirtti.
Araştırmacılar, 
balın, tahriş olmuş 
boğazı kaplayarak 
yumuşatabileceğini 
kaydetti 
"Archives of 
Pediatrice and 
Adolescent 
Medicine" dergisinin 
bu ayki sayısında 
yayımlanacak 
araştırmayla ilgili 
doktor Paul, birçok 
ailenin bu buluşları

na güveneceklerini 
ve "Annelerimiz hak
lıymış" diyeceklerini 
söyledi.
Doktorlar, araştırma 
sırasında aileleri 
aracılığıyla, üst sol
unum yolu enfeksiy
onu bulunan 105 
çocuğun bir 
bölümüne yaşlarına 
uygun dozda bal 
tadı verilmiş 
öksürük şurubu, 
diğerlerine yalnızca 
bal verdi. Çalış
manın sonunda, bal 
verilen çocukların 
daha iyi uyuduğu ve 
öksürüklerinin 
azaldığı aileleri 
tarafından bildirildi. 
Bununla birlikte 
doktorlar, bir yaşın 
altındaki çocuklara, 
botulizm (ender 
rastlanan besin 
zehirlemesi) riski 
oluşturabileceği 
gerekçesiyle 
kesinlikle bal 
verilmemesi 
uyarısında 
bulunuyor.

Su ve tuz hayatımız 
için iki önemli 
bileşendir. Besinlerin 
pek çoğunda bulunan 
sodyum, doğal yiye
cek tuzu olarak 
adlandırılır.
Sofra ya da mutfak 

tuzunun da büyük bir 
bölümü sodyumdur. 
Sodyum sinir ve kas 
fonksiyonlarının 
devamı için çok 
önemlidir. Asıl görevi 
sıvı pompalanmasını 
ve gıdaların hücre 
zarından geçişini 
sağlamaktır.
Bol miktarda sodyum 
ise yüksek kan 
basıncına (yüksek 
tansiyona) neden 
olur. Daha sağlıklı 
yaşamakiçin tüket
tiğimiz tuz miktarını 
azaltmamız gerekir. 
Bu doğrultuda yapıl
ması gerekenleri 
şöyle sıralayabiliriz: 
Lezzetine bakılmadan 
yemeklere tuz eklen
memeli, daima taze 
ve aşırı tuz içer
meyen besinler tercih 
edilmeli.Satın alınan 
hazır ürünlerin etiket
leri mutlaka okun
malı.
Tuzsuz ya da tuzu 
azaltılmış besinler 
seçilmeli. Sodyumlu 
tuzlar yerine pota
syum içeriği yüksek 
tuzlar 
tüketilmeli.Masada 
tuz 
kullanmamalı.Maydan 
oz, nane, kekik, 
dereotu, rezene, fes

leğen gibi aroma 
sağlayıcılar tuz yer
ine tercih 
edilmeli.Turşu, 
ketçap, hardal, soya 
sosu gibi yiyecek
lerin tuz içeriği çok 
fazladır.
Bu besinlerden uzak 
durulmalı ya da az 
tüketilmeli.Sebze ve 
meyve tüketimi artırıl
malı.Bol su içilmeli. 
Su genelde az 
sodyum içerir. Şişe 
ve maden sularının 
sodyum içeriği 
etiketinden kontrol 
edilmeli.
Vazgeçilmez bir öğe 
Su insan yaşamı için 
vazgeçilmezdir. En 
küçük canlı organiz
madan en büyük 
canlı varlığa kadar 
bütün biyolojik 
yaşamı ve bütün 
insan faaliyetlerini 
ayakta tutar. İnsan 
yemek yemeden haf
talarca yaşayabilir 
ama susuzluğa ancak 
birkaç gün dayan
abilir. İnsan vücud
unun büyük bir kısmı 
(yüzde 50-60'ı) sudan 

oluşur.
Bu oran yaşa ve cin
siyete göre değişir. 
Kalori ve besin 
değeri olmamasına 
rağmen su beslenme 
açısından oldukça 
önemlidir. Vücutta 
suyun yüzde 2'lik 
azalması ısı den
gesinin değişmesine 
neden olurken, yüzde 
7'lik azalma aşırı 
yorgunluk, halüsi- 
nâsyon ve solunum 
güçlüğüne, yüzde 
10'luk azalma ise 
dolaşım ve böbrek 
yetmezliğiyle ölüme 
neden olur.
Suyun vücudumuz
daki işlevleri şöyle 
özetlenebilir: 
Besinlerin sindirimi, 
emilimi ve hücrelere 
taşınması.
Hücrelerde yaşam ve 
sagiiK için gerekli 
biyokimyasal tepki
lerin oluşturulması. 
Hücrelerin, dokuların, 
organ ve sistemlerin 
çalıştırılması.
Zararlı maddelerin 
taşınması ve atılması. 
Vücut ısısının deneti

minin sağlanması. 
Elektrolitlerin taşın
ması.
Eklemlerin kaygan
lığının sağlanması. 
Çeşitli hastalıklara 
karşı korunmanın 
sağlanması.
Cildin susuz 
kalmasını önleyerek 
daha düzgün, 
yumuşak, esnek ve 
kırışıksız hale 
gelmesinin 
sağlanması.
Tokluk hissi vererek 
ve iştahı azaltarak 
kilo vermeye dolaylı 
yoldan yardım 
edilmesi.
Ne kadar su içmeli? 
Su temiz ve sağlığı 
bozmayan kaynaklar
dan karşılanmalı. 
Dolayısıyla içilen 
suyun hijyenik 
olmasına dikkat 
edilmeli. Vücudun 
büyüklüğü, fiziksel 
olarak ne kadar aktif 
olunduğu, iklim, mev
cut hastalıklar 
(örneğin böbrek 
hastalığı) gibi çeşitli 
etkenlere bağlı 
olarak su ihtiyacı 
bireyden bireye 
değişiklik gösterir.
Alınan her bir kalori 
için 1 mi. veya kilo 
başına 35 mİ. su alımı 
önerilmekle birlikte 
genel olarak, 
sağlıklı bir kişi her 
gün kaybedilen 
vücut sıvılarını 
yeniden yerine koy
mak için 2,5-3 litre (8- 
10 bardak) su içmeli.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 51314 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31i Kaymakamlık 51310 51

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

1
1 K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM1

1
11-1

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 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

1 b~~> BELEDİYEB 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

i n TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94t ® AKCAN PETROL 513 10 79

MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİECZANE

6 Aralık 2007 Perşembe 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

Osmaniye Mh. Pazar Cd. No:28 
Tel: 513 35 52 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2923

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

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 YTL 
3.00 YTL 

3.50 YIL
Çorba + Yemek + Pilav+Ayran + Salata 5.00 YTL

.■ ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:
■HBHJ İŞKEMBE - PAÇA - MERCİMEK - EZOCELİN

IİKİİ İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK
Tel: 0.224 512 20 02

merve
KEBAP ve YEMEK SALONU

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 YTL1
5.00 YTL.
6.00 YTL.

SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE 
EV YEMEKLERİ- 
TATLI ÇEŞİTLERİ 

^KAMU KURUM VE
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR, j

YENİADLİYEKARŞISI44/A-GEMLİK1EL:514 523*
İ LEM

Artık sıra beklemek tarih oldu.
Turkcell, Vodafone, Avea 

Elektrik, Su, Telekom
K.K. Borçları, Bagkur, SSK 

Trafik cezası v.s.
FATURALARINIZI SMILE SHDP’TAN 

SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

SınileADSl-TürkTeletomBAŞVÜRÜNOml 
D-SMARTSATIŞNOKTASI 

- CEP TELEFONU SATIŞI 
- TURKCELL ■ VODAFONE-AVEA-KONTÜRSATIŞII 
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI 
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜN1ER

PRATİK KPFDİ ®AN^A İJanIla dolAŞMAtİAN uyquN kREdi seçeneI<Ier|
■ İİİTİVAÇ kREdİsİ ** TAŞIT kREdİsİ VE koNUT ItREdİsİ j

2feRHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.22feWlS 00



eÜLUJYAPI
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

PİLLİ BOYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 

v" HIRDAVAT
NALBUR 
SIHHİ TESİSRT 
AKSESUAR
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZ€M€l€Rİ

C E ML İ K ’ İ N i L KG 0 NLÛ K SIY A SI G AZ ETESİ
7 Aralık 2007 Cuma www.genilikkorfezgazetesi.com info@gcmlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK M0DELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.” 

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

İstanbul Boğaziçi Köprüsü çıkışında meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi de yaralandı

Heykeltraş Tankut 
Öktem kazada öldü

Devlet Sanatçısı Ünlü Heykeltraş Prof. Dr. Tankut Öktem, önceki gece eşi Semra 
Öktem, kızı Pınar Doğan, gazetemiz köşe yazarı Diş Hekimi Özcan Vural’ın kızı Canan ve 
damadı Kadir Özyalçın’ın bulunduğu özel araç, bir sanatsal açılıştan dönerken Boğaziçi 
Köprüsü çıkışında yola yanlış giren bir kamyonun sebep olduğu zincirleme trafik kaza
sında, iki kamyonun arasında kalarak sıkıştı. Kazada, Prof. Dr. Tankut Öktem olay 
yerinde yaşamını yitirirken, eşi Semra Öktem beyin travması geçirerek kaldırıldığı has
tanede ameliyata alındı. Aracı kullanan Kadir Özyalçın’ın oyluk kemiğinin kırıldığı ve 
ameliyata alındığı öğrenilirken, Canan Özyalçın’ın el bileği kırıldı. Pınar Doğan ise 
kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 1970 yılından beri Küçük Kumla’da kurduğu 
özel atölyesinde başta Atatürk olmak üzere yurtdışı ve yurtiçinde bine yakın heykeli 
bulunan Tankut Öktem için bugün öğretim üyesi bulunduğu Marmara Üniversitesi’nde 
devlet töreni yapılacak. Öktem'in cenazesi yarın öğle namazından sonra Çarşı Cami’nde 
kılınacak cenaze namazı ardından Küçük Kumla’da toprağa verilecek. Haberi sayfa 3’de

GüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri aulerfîîhotmail.com

Tankut Öktem’in ardından
Devlet Sanatçısı, Heykeltraş Küçük 

Kumla aşığı Prof. Dr. Tankut Öktem’in ölüm 
haberini dün sabah saat 06.30 haberlerinde 
öğrenince donakaldım.

Televizyonda, kazanın olduğu yerde 
sıkışan araçtan Öktem’i kurtarma çalış
maları gösteriliyordu.

Kızları ise araç içine sıkışan babalan için 
gözyaşı döküyorlardı.

Araçtan ünlü heykeltraşın cansız bedeni 
çıkarılıp bir torbanın içine kondu.

Prof. Dr. Tankut Öktem, artık heykel yapa 
mayacaktı. Devamı sayfa 5’de

,11 Eylül 
İlköğretim

Okulu yıkılıp 
yeniden 

yapılacak
AKP İlçe Teşkilatı 
dün basın toplantısı 
düzenleyerek 2008 
yılında Gemlik için 
yapılacak yatırımları 
açıkladı. Mevcut hali 
ile ihtiyaca cevap 
veremeyen 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
yıkılıp 32 derslikli 
olarak yeniden 
yapılacak. Sayfa 4'de

http://www.genilikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gcmlikkorfezgazetesi.com
aulerf%25c3%25ae%25c3%25aehotmail.com
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Buluşma
U Gürhan ÇETİNKAYA

Tan kut Öktem...
Yazacaklarım asla O'nu anlatmaya yetmez. 
Çok önemli bir insan..
Atatürk ilke ve Devrimlerine bağlı yurttaş.. 
Çağdaş bir Heykeltraş..
Yaşamını ulusuna adamış bir Cumhuriyet 

Sanatçısı..
Fevkalade önemle korunması gereken bir 

değer..
Ama..
Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tan kut öktem Dev 

let yolunda çok acı ve elzem bir biçimde can 
veriyor.

Tankut Hoca'yı 1985 yılında tanımıştım..
Genç bir muhabirken o zamanki gazetem Bur 

sa Hakimiyet adına bir röportaj yapmıştım ken
disiyle..

Onun yanına giderken duyduğum heyecan 
ayrılırken hayranlığa dönüşmüştü..

Sonra da şöyle demiştim kendi kendime;
"Atatürk ilkeleri ve cumhuriyetle özdeşleşen 

bir sanatçı.. Konu Atatürk, Kurtuluş, Devrimler 
olunca hemen öne çıkıyor.. Ben yaparım diyor.. 
Ben yapacağım diyor.. Tankut Hoca bu kadar 
büyük eserler yapıyor.. Ama bir kuruş para talep 
etmiyor.. Nasıl yaşıyor bu adam..."

Tankut Hocam o zamanki duruşunu hiç 
değiştirmedi..

Durmadan., dinlenmeden üretti.
Son olarak da İsparta'da gerçekleşen uçak 

kazasından sonra; Türkiye'de çok değerli insan
ları ölüme götüren kazadan ders çıkarılmadı,/ - 
açısından bölgeye bir anıt mezar yapılmasını^ 
doğru olacağını öne sürmüş; Anıt mezar gibi her 
tür sanat eserinin hem bu tür olayları anma 
vesilesi olduğunu hem de insanların hafızaların
da uyarıcı etki yaparak caydırıcı özelliğinin 
bulunduğunu belirtmiş, 2. Dünya Savaşı yılların
da Yahudilerin Almanya'da çektiği sıkıntıların, bu 
konuda daha sonra çekilen filmler ve anıt eserler 
sayesinde tüm dünyada insanların hafızalarına 
kazındığını kaydetmişti.

Öktem, Türbetepe'ye yapılacak anıt mezarın 
200-300 kilometre uzaktan görülebilecek kadar 
büyük ve gece görülebilecek özellikte olması ve 
bölgeden geçen uçakların da görüş mesafesinde 
bulunması gerektiğini dile getirdikten sonra şun- 
lan söylemişti:

"Ben olsam o tepeye çok uzaklardan görüle 
bilecek şekilde bir uçak kanadı diker, ucuna ışık 
koyar, üzerine de kazada hayatını kaybeden 
insanlarımızın yüzlerini resmederim. Anıtın üze 
rine ayrıca kazayı unutturmayacak bir de yazı 
yazarım Işık, anıt mezarın hem geceleri çok 
uzaklardan, hem de o bölgeden geçen uçaklar 
tarafından görülmesini sağlar. Böylece pilotlar 
da anıtı görünce hem meslektaşlarını anar hem 
de bir daha oradan geçmemeyi akıl ederler. 
İnsanların seyredebileceği mesafeye yapacağım, 
kazada ölen insanların güzelliğini ve masumi 
yetini işleyeceğim resimlerle de, o insanların 
unutulmamasını sağlarım."

Tankut öktem, İsparta İl Genel Meclisinin 
aldığı karar doğrultusunda, anıt mezar yapımının 
kendisine teklif edilmesi halinde seve seve kabul 
edeceğini, masraflar dışında hiçbir ücret de 
talep etmeyeceğini de sözlerine eklemişti.

Sevgili Hocam..
Bakalım sizin bir öğrenciniz de şimdi çıkıp;

"Hocamın öldüğü yere bir anıt yapalım.. Oradan 
gelen geçene ders olsun" diyecek mi?

Tankut Hoca yaşam biçimiyle...
Üretim yöntemleriyle., 
insanlarla ilişkileriyle.. 
Giyimiyle kuşamıyla gerçek bir toplum 

önderiydi..
Başımız sağolsun.

Belediye Meclisimin Aralık 
ayı toplantıları sona erdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Aralık ayı 
ikinci toplantısını 
18 üyenin 
katılımıyla 
gerçekleştirdi.
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un 
başkanlığında 
toplanan 
meclis daha 
önce İmar 
Komisyonuna 
havale edilen 
iki önergeyi 
oylayarak karara 
bağladı.
Dere boyunda 
Belediyeye 
kazandırılan 
33 dönümlük 
arazi üzerinde 
yapılacak olan 
Adliye binası 
ile arsa üzerinde 
yapılan İmar

Planı değişikliği 
oy birliği ile 
kabul edilerek 
onaylanmak üzere 
Büyükşehir 
meclisine 
gönderildi.

Öte yandan 
Pazartesi günü 
MHP'li meclis 
üyesi Osman 
Doğan'ın 
"Başıboş sokak 
köpekleri"

ile ilgili 
verdiği önergenin 
çevre sağlık 
komisyonunda 
görüşülemediği 
için bir sonraki 

meclise bırakıldı.

2^1 SATILIK ■ KİRALIKLÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ 
bayta# www.baytasinsaat.com

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

Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, Asansörlü, 

Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 

S İç kapılar amerikan kapı, 
Salon ve odalar laminant parke, 

"S Islak zeminler seramik

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

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

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

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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İstanbul Boğaziçi Köprüsü çıkışında meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi de yaralandı

Heykeltraş Tankut 
Öktem kazada öldü

Diş Hekimi
Özcan VURAL

YazıYORVM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Devlet Sanatçısı, 
Heykeltraş Prof. 
Dr. Tankut Öktem, 
İstanbul Üsküdar'da 
meydana gelen 
trafik kazasında 
hayatını kaybetti. 
Öktem, bir kamyo 
nun yol açtığı zincir
leme kaza sonrası 
araçta sıkışarak can 
verirken, kazada, 
aralarında Öktem'in 
eşi Semra Öktem, kızı 
Pınar Doğan ve eski 
Asistanı gazetemiz 
yazarı Özcan Vural’ın 
damadı Kadir Özyal- 

^çın ve eşi Canan 
Özyalçın’ın da bulun
duğu 5 kişi de yara
landı. Öktem'in cese
di sıkıştığı yerden 
itfaiye ekiplerince . 
çıkarılırken, olay yeri 
ne gelen diğer kızı 
sinir krizleri geçirdi. 
Kaza, önceki gece 
saat 23.30 sıralarında 
D-100 Karayolu 
Boğaziçi Köprüsü 
çıkışı Kızıltoprak 
istikametinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 
34 KY 011 plakalı 
kamyonu ile yan
lışlıkla Boğaziçi 
Köprüsü'ne giren 
Seyit Aydoğmuş, 
Haydarpaşa sapağına 
gelince gideceği 
yönü bilmediği için 
durdu. Bir süre 
burada bekleyen 
Aydoğmuş, Kızıltop 
rak yönüne gitmeye 
karar verdi. Kamyon 
sola doğru dönünce 
irfan Ok'un kullandığı 
34 UL 7497 plakalı 
otomobil kamyona 
çarpmamak için sol 
şeri de geçip önün
deki taksiye çarptı. 
Öktem'in eski Asista 
m Kadir Özyalçın’ın 
kullandığı 34 TG 486 
plakalı otomobil ise 
kamyona arkadan 
çarptı. Otomobilde 
bulunan Devlet Sanat 
çısı ünlü Heykeltraş 
Prof. Dr. Tankut 
Öktem, eşi Semra 
Öktem ve kızı Pınar 
Doğan ve Canan 
özyalçın araçta sıkış 
tı. özyalçın ve Semra 
öktem vatandaşlar

tarafından çıkarılarak 
Haydarpaşa Numune 
Hastanesi'ne kaldı 
rılırken, itfaiye ekip
leri Öktem'i çıkarmak 
için uzun süre uğraş 
tı. Canan Özyalçın’ın 
el bileğinde kırılma 
saptanırken, eşinin 
ise oyluk kemiğinin 
kırıldığı öğrenildi. 
Kadir Özyalçın 
ameliyata alındı. 
Sağlık ekipleri de 
olay yerinde hazır 
bekletildi. Ancak, 
Öktem itfaiyenin 
ve sağlık ekiplerinin 
çalışmalarına rağmen 
kurtarılamadı.
Öktem'in cesedi 
ceset torbasına kon
duktan sonra, Man 
ken ve Heykeltraş 
plan diğer kızı Oylum 
Öktem de olay yerine 
geldi. Babasının 
öldüğü haberini 
duyan Oylum Öktem, 
sinir krizleri geçirdi. 
Polis ve yanında 
bulunanların sakin
leştirmeye çalıştığı 
Oylum Öktem, ceset 
torbasını açarak 
babasının yüzünü 
görmek istedi. 
Babasının yüzünü 
gören Öktem, baygın
lık geçirdi. Yakınları 
Oylum Öktem'i bir 
otomobile bindirerek 
olay yerinden 
uzaklaştırdı.
Bu arada Haydarpa 
şa Numune Hastane 
si'nde tedavi altına 
alınan Semra 
Öktem’in durumunun 
ciddi olduğu 
öğrenildi.
Diğer araçlarda 

bulunan 2 yaralının 
ise kazayı hafif s 
sıyrıklarla atlattığı 
belirtildi.
Polis, olay yerinde 
incelemelerde 
bulunarak kazaya 
neden olduğu ileri 
sürülen kamyon 
sürücüsü
Aydoğmuş'u 
gözaltına aldı. 
Aydoğmuş, "Yanlış 
girmişim. Polis bana 
ceza kesip bu yöne 
gönderdi. Ben yola 
çıkmaya çalışırken 
otomobil arkadan 
çarptı." dedi.
Rıfat Ok ise hatanın 
kamyon sürücüsünde 
oldu ğunu, aniden 
önlerine kırdığını 
iddia etti.
Polis, kaza ile ilgili 
soruşturma başlattı. 
ATATÜRK
HEYKELLERİNİN 
YARATICISIYDI
Manisa çıkışındaki 
Kuvayi Milliye Anıtı, 
Kastamonu Şerife 
Bacı Heykeli, Çanak 
kale Şehitlikleri'nde 
bulunan 'Yaralı 
Asker' Anıtı, Time 
dergisine kapak olan 
Ankara Kara Harp 
Okulu Harbiyeli Anıtı, 
Tankut Öktem'in 
eserlerinden bazıları. 
Öktem'in son olarak 
Bodrum'da geçirdiği 
trafik kazasında 
hayatını kaybeden 
genç Şarkıcı Barış 
Akarsu'nun 
heykelini yapmakta 
olduğu öğrenildi. 
Küçük Kumla 
Kasabasında bulunan 
Tankut Öktem'in

heykel atölyesinde 
çalışanlar
Öktem’in Burhaniye 
Belediyesi’nden 
sipariş aldığı üç 
parçadan oluşan 
Kurtuluş Savaşıyla 
ilgili bir heykel 
kompozisyonunu 
hazırlamakta 
olduğunu söylediler. 
BİYOGRAFİSİ
Prof. Dr. Tankut 
Öktem, 1940 yılında 
Konya'da doğdu. 
1962 yılında 
Almanya'da Shone 
VVald Porselen 
Fabrik'de stajlarını 
tamamladı. 1965 
yılında bitirdiği 
I.D.T.G.S. Y.O 
(İstanbul Devlet 
Tatbiki Güzel Sanat 
lar Yüksek Okulu) 
Seramik Bölümüne 
1 yıl sonra asistan 
seçildi ve 1970 
yılında Öğretim 
Üyeliğine geçti. 
1974-1975 yılları 
arasında Seramik 
Bölüm Başkanlığı, 
1980-1982 yılları 
arasında İstanbul 
Devlet Tatbiki Güzel 
Sanatlar Yüksek 
Okulu Müdürlüğü 
yaptı. 1983-1985 
yılları arasında 
Tatbiki Güzel 
Sanatların 
Marmara 
Üniversitesi 
oluşundan 
sonra Heykel 
Bölümü'nü 
kurdu ve ilk 
başkanı oldu. 
1986'dan bu yana 
Profesör olarak 
öğretim üyeliğini 
sürdüren Prof. 
Dr. Tankut Öktem, 
1993-1996 yılları 
arasında Seramik- 
Cam Bölümü 
Başkanlığı'nı, 
1999'a kadar 
Fakülte 
Senatörlüğü'nü ve 
YÖK Sanat Milli 
Komitesi Marmara 
Üniversitesi 
Temsilciliğini 
yaptı. Çok sayıda 
eseri ve ödülü 
bulunan Prof. 
Öktem, 1999 yılında 
Devlet Sanatçısı 
seçildi.

ozcan vurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Sosyal güvenlik....
Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri de 

sosyal güvenlik sistemindeki çürümüşlük.
Üstelik 2001 mali krizine dek her müdahale 

sistemi daha da çökertti.
Son birkaç yıldır ise sistemin açık vermesini 

önleyecek bir reform taslağı tasarlanıyor, ancak 
bir türlü yasalaşamıyordu.

Bunların ilki eski Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer tarafından reddedildi.

Şimdi reform yeniden Meclis'e sunuluyor.
Kuşkusuz mevcut sistem bütçeye ağır bir 

yük getiriyor.
Bu yük milli gelirin yüzde 4.5'i kadar bir dü

zeye geldi.
Ancak kimileri devletin sosyal güvenlik sis

temine mutlaka katkıda bulunması gerektiğini 
savıyla bunun açık olarak nitelenmesine karşı 
çıkıyor.

Kimileri ise açık veren bir sistemin sürdürü 
lemeyeceğini, üstelik açığın giderek büyüdüğü 
nü savunuyor.

Bize kalırsa bu açık eğer giderek büyüyorsa 
elbette bir şeyler yapılması gerek.

Bütçenin tamamı da sosyal güvenliğe ayrıla
maz yâ!

Sosyal güvenlik açıklarının giderek büyüme
si nin birkaç nedeni var:

Bunların başında prim gelirlerindeki eksiklik 
geliyor.

Gerçi işveren kesimi primlerin çok yüksek 
olduğunu ve bunun da kayıt dışı istihdama yol 
açtığına işaret ediyor.

Ama sistem açık verince de haliyle kümeste
ki kazları yolmaktan başka çare kalmıyor.

Yani iki ucu pis değnek!
Hangi ucundan tutsanız eliniz pislenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 

Çelık'in belirttiğine göre, reform Meclis'ten ge 
çip de yürürlüğe girerse 2037 yılında açık milli 
gelirin yüzde Tine kadar çekilmiş olacak.

Yani düzelmeye daha çok var.
Ancak her geçen yılın avantaj sağlayacağı 

düşünülebilir.
Bununla beraber Bakan Faruk Çelik'in hesa 

bında bundan 30 yıl sonra demografik yapının 
değişeceği hesabı var mı, bilemiyoruz.

Kuşkusuz Türkiye'de yaşlı, ya da emekli 
nüfus artacaktır.

Bu da emekli maaşı alan ile çalışıp prim öde 
yen arasındaki oranı yine bozacaktır.

Daha açık bir ifadeyle, şu anda sistem prim 
ödeme süresi kısa, üstelik ödeyen sayısı da az 
olduğundan çalışmıyor.

Bunun zamanla iki yönden de düzeltil mesi 
amaçlanıyor.

Fakat nüfus yaşlanınca, yani emeklilikten 
ölüme kadar olan süre uzayınca ne yapılacak?

Bugün Batı Avrupa ülkelerinde yaşanan 
sorun da bu.

Hatta o ülkelerde ödenen maaşı düşürmenin 
yanı sıra belli bir süre ödememe gibi seçenekler 
de değerlendiriliyor.

Zor seçimler.
Bütçede cari transferler neredeyse yüzde 

40'lara dayanıyor. Reform sayesinde bunun azal 
ması karşısında acaba hükümetler bu tasarrufu 
yeniden harcamaya kalkmaz mı?

Bu risk elbette var.
Ama ne azından o harcamayı ertesi yıl kıs

mak mümkün olur.
Oysa sosyal güvenlik açığı yapısal bir durum 
Düzelmesi de o açıdan son derece önemli. 
Sadece okuyucular yukarıdaki grafiğe bakıp 

da, bu sorunun 2004'ten bu yana kötüleştiğini 
yakalayabilir. Doğrudur da.

1992 yılında Başbakan Demirel erken emek 
liliğin önünü açarak sistemi büsbütün çarpıt- 
misti. Özal önce buna direnmiş ama sonra İkin
cisini imzalamak zorunda kalmıştı.

Yıllar geçtik açık daha da büyüdü.
Buraya geldi.
Şimdi düzelmesi için en az 30 yıl bekleye

ceğiz.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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II Eylül IlköğretimOkuluyıkılıpveniden yapılatalı

Seyfettin SEKERSOZ

Mevcut hali ile 
ihtiyaca cevap 
veremeyen 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
yıkılıp 32 derslikli 
olarak yeniden 
yapılacak. 
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
Başkan Yardımcısı 
Aslan Özaydın ve il 
Genel Meclisi Üyeleri 
İbrahim Uslu ve İlhan 
Başaranla birlikte 
düzenledikleri basın 
toplantısında 
Gemlik'e yapılacak 
yatırımları açıkladılar. 
II Genel Meclisi’nin 
2008 yılı yatırım 
programına 11 Eylül 
İlköğretim Okulu’nun 
yıkılarak yeniden 
yapılması için 
1.750.000 YTL ödenek 
ayrıldığını söyleyen 
Enver Şahin, okulun 
muhtemelen Mart ayı 
içinde öğrencilerinin 
başka okullara 
taşınmasının ardın
dan yıkılacağı ve 
yaz sonu eğitime 
yetiştirileceğini 
bildirdi.
Çevre yolunda

AKP Gemlik İlçe Başkanı Enver Şahin, Başkan Yardımcısı Aslan Özay- 
dın ve İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Uslu ve İlhan Başaran basın 
toplantısı düzenleyerek, Gemlik’e yapılacak yatırımları anlattılar.

yapılan Çınar İlköğre
tim Okulu tipinde 
yapılacak binanın 
32 derslik olacağını 
ancak derslik 
sayısının 40'a kadar 
çıkarılabileceğini 
söyleyen Şahin, 
2008-2009 öğrenim 
yılında 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu’nun modern 
şekliyle hizmete 
açılacağını söyledi.

SAHİL DEVLET 
YIKILACAK 
SSK'dan devir alınan 
ve kontrollerde daya 
nıksız olduğu tespit 
edilen Sahil Devlet 
Hastanesi içinde 
200 bin YTL ödenek 
çıkartıldığını bildiren 
Enver Şahin, hasta
nenin döner sermaye 
si ile desteklenerek 
binanın yıkılarak daha 
modern bir hastane 

binası yapmayı 
düşün düklerini 
söyledi.
Hayırsever yardımıyla 
Devlet Millet 
işbirliğinde 
binayı yaptırmayı 
düşündüklerini 
söyleyen 
Şahin, 2008 yılı 
içinde yatırım 
yapılacak 
özellikle köylerin 
sulama suyu 

projeleri hakkında 
da bilgi verdi. 
Köylere yapılan 
parke taşının yanı 
sıra bu yıl yaşanan 
küresel ısınma 
nedeniyle sıkıntı 
çekilen köylere 
tarıma yönelik 
sulama suyu için 
Bursa'nın 17 
ilçesine 9 milyon 
YTL ayrıldığını 
Gemlik'e ise 
30 bin metre sulama 
suyu borusu 
alınacağını söyledi. 
Ayrıca II Genel 
Mecli si üyelerinin 
takibi ile Adliye 
Köyü 
sulama havuzu 
için 10 bin YTL 
çıkarıldığını bildiren 
Şahin, yapılacak 
program içinde 
ihtiyacı olan 
ilçelerden biri olan 
Gemlik'e gölet 
yapımı düşündükleri
ni bunun içinde 
gölet yapılacak 
yer için araştırma 
içinde olduklarını 
söyledi.
Sunğipek arazisi 
içinde Milli Eğitim’e 
ayrılan yerde onarım 

görecek Lise 
binaları içinde 
Milletvekilleri 
tarafından ödenek 
sözü verildiğini 
bildiren Enver Şahin, 
ayrıca Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 
özel sektöre yaptırıl
ması düşünülen 
İlköğretim Okulu 
içinde çabaların 
sürdüğünü, 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
yanına ek derslik 
yapımı için 
görüşmelerin 
sürdüğünü söyledi. 
Uzun yıllardan bu 
yana okullar için 
üst üste bu tür 
yatırımların 
gerçekleştirilmedi 
ğinin altını çizen 
Şahin, "Milletvekille 
rimizin de desteği 
ile İl Genel Meclisin 
deki arkadaşlarımızı 
kutluyorum. 
Amacımız bütün 
okullarımızı tam 
gün eğitime 
geçirerek sınıfların 
30 kişiye indirilerek 
modern eğitim 
yapılmasını sağla
maktır" dedi.

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Z İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Tankut Öktem’in ardından....
Tan kut Öktem’i Gemlik’e ka 

zandıran kız kardeşinin kocası 
İnşaat Mühendisi Yıldırım Akıncı 
olarak biliyorum.

1970'li yılların başında Kum 
la’yı görüp hayran kalan Tan kut 
Öktem, burayı yaşantısının bir 
parçası haline getirdi.

Heykel çalışmalarını burada 
kurduğu bir atölyede sürdürme 
ye başladı.

Yaz aylarında Orman Kampı 
yanında satın aldığı yazlığında 
geçirirken, kış mevsiminde de 
atölye çalışmaları için sık sık 
Kumla’ya geliyordu.

Tankut Öktem ile 1970 yıllarda 
ilk kez yarışmaların jüri üyeliği 
yaparken tanışmıştım.

Sonra bu tanışıklık sürdü gitti.
Son olarak birkaç hafta önce 

bir Pazar günü ailece atölye 
sinde kendini ziyaret etmiş, çalış 
maları hakkında bilgi almıştım.

Bu arada bizim Barış’ın resim 
tutkusu ile yakından ilgileniyor, 
o’nun çalışmalarını görmek isti 
yordu.

Bu isteğin yerine getiremedik.
Kaza sonucu O’nu kaybetme 

nin üzüntüsünü gün boyu yaşa 
dik.

Tankut Öktem, kendine özgü 
tarzı olan bir yontucuydu.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmall.com

Bilhassa Atatürk heykel
lerinde ustalaşmış ve ünü yurt 
içine ve dışına yayılmıştı.

Samsun’dan, Edirne'ye kadar 
her yerde devasal Atatürk hey 
kelleri yaptı.

Ankara da, Kara Harp Okulu’ 
na yaptığı ‘Harbiyeli’ anıtı, Mani 
sa İzmir çıkışına yaptığı ‘Kuvayi 
Milliye Anıtı’, Eskişehir Hava 
Kuvvetleri önündeki ‘Kartal’ı, 
Çanakkale Şehitlikte bulunan 
"Yaralı Asker’’i, ‘Aşık Veysel 
Satıroğlu’, ‘Nazım Hikmet ve 
Necip Fazıl Kısakürek’ heykeli, 
‘Nasrettin Hoca’ heykeli, Milli 
Eğitim Bakanhğı’na yaptığı "Öğ 
retmen ve öğrencileri’ heykeli, 
Atatürk ve İsmet Paşa heykeli., 
hangisini sayayım ki.

Dün, atölyesinde çalışanlarla 
yaptığım konuşmamda, son 
olarak Burhaniye Belediyesi’ne 
Kurtuluş Savaşı’nda yerel figür
leri konu alan üçlü bir kom
pozisyon heykel çalışmasının 

başladığını öğrendim.
Bu çalışmayı tamamlayacak- 

mısınız? dediğimde, bitirecek
lerini söylediler.

Tankut Öktem’in Küçük Kum 
la tutkusu anlatılmaz.

Öğretim üyeliği yaptığı Mar 
mara Üniversitesi’ne yakın bir 
yerde bir atölye kurabilirdi.

Ama o, Küçük Kumla’yı tercih 
etti ve Kumla’yı Kumlalılardan 
daha çok sevdi.

Küçük Kumla’daki atölyesinin 
çevresi açık heykele müzesi gibi 
dir.

Biz çocuklarla birlikte sürekli 
o heykellerin önünden geçeriz.

Barış’ın içindeki sanat kıvıl
cımının çoğalması için zaman 
zaman da atölyede hoca ile soh
bete gideriz.

Bir keresinde Barış daha 
küçüktü.

Kızı Oylum, babasının atol 
yesinde küçük palyanço hey 
keller yapıyordu.

Barış bunları görünce hemen 
bir parça çamur alıp heykel yap
maya koyuldu.

Oylum hanım daha sonra o 
küçük heykellerle sergi açtı.

Mel’un kazada sevgili Özcan 
Vural ağabeyimizin kızı Canan ile 
damadı Kadir’in de aynı araçta ol 
ması ve iki genç sanatçının da 
yaralanması içimizi daha fazla 
burktu.

Şükür ki onlar kazayı hafif at 
tatmış.

Ben yazımı yazarken, Tankut 
Öktem’in eşi Semra Hanım’ın 
ameliyatı sürüyordu. Beyin trav
masının bulunduğunu söylediler. 
Durumun kritikliğini bildirdiler.

Acil şifalar dilemekten başka 
yapılacak bir şey yok.

Rahmetli Tankut Öktem, her 
konuşmamızda Gemlik’e bir eser 
kazandırmak istediğini ancak 
Gemlikli yöneticilerin atölyesini 
bile ziyaret etmediğini söyledi.

Buna çok üzülüyordu.
Türkiye’nin birçok il ve ilçesi

ni heykellerle donatan Gemlikli 
sayılan bir sanatçının kıymetini 
bilemedik.

Orhangazi Belediyesi kadar 
bile olamadık.

Yazık.
Toprağı ışık dolsun.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

YÜRÜYEBİLİRSEN YÜRÜ....
Be hey tretuvar müteahhidi..!
Bir yağmurlu günde gelde eserini (!) gör.
Hiç haketmediniz aldığınız parayı.
Sayın Belediye Başkanı m, sizde İstiklal 

Caddesi’ni yaya yürüyün baştan başa.. 
Görün hali. Paçaları sıvamadan yürüye
bilirseniz.

İş alan olarak. Kum yerine bastınız tozlu 
mıcır kırıntılarını...

Tozlar ıslandı, çamur oldu. Karolar çöktü. 
Ezilmediği için engebeler oluştu.

Öbek öbek, insanın ayak bileklerine kadar 
oluşan çamurlu su birikintileri..

Yürüyebilirsen yürü.
Ne üst kalıyor nede baş..
Enselere kadar sıçrayan çamur.
İş alan fazla para kazanmak için işi üstün 

körü nasıl yapabildi?
Nerede işverenin şartnameye uygunluk 

denetimi?
Verilen işin sağlıklı sonucu görülmeden 

parası ödenirse, teminat tutulmazsa olacağı 
budur.

Sağlıksız işin üzüntüsü hem halka, hem 
de size Sayın Belediye Başkanımız.

Sayın Belediye Başkanımız, belediye 
olarak kendilerinden Gemlikspor’a yardım 
isteyen kulüp yöneticilerine "Sokağa atıla
cak paramız yok " demişler.

Baştan savma, denetimsiz, sağlıksız işin 
kabulü İle paralar binlerinin cebine atılmış 

olmuyor mu?
Millet, parası ile çile çekiyor. İlçenin en 

işlek, en mutena yerinde çirkinlikler.
Gemlik’e yakışmıyor.
Gemliklinin hakkı hiç de bu hal değil.
Belediye Teknik Heyeti bir zahmet etsin 

de Nilüfer ilçemize gitsin. Belediye nasıl 
çalışıyor, nasıl tretuvar yapılıyormuş bir 
görsün.

Evvela tretuvar tabanına 300 dozlu 8-10 
cm kalınlığında demirli beton. Beton üzerine 
temiz kum, üstüne karo döşemesi, karo 
döşeme sonrası silindirle sağlıklı zemin 
oluşturma çalışması.

İş böyle olunca ne karolar oynuyor, ne 
tretuvarlarda göçükler ve gölcükler oluşu 
yor.

İşi takip eder denetlerseniz, sağlıklı 
sonuç alındığı görülünceye kadar iş alanın 
teminatını tutarsanız, ne halk üzülür, ne 
sizler.

Göreviniz olan emaneti korumuş olur
sunuz.

Haydi Sayın Başkan!
Şu işe bir el at.
Tretuvarlarda rahat yürünsün.
Suya batmadan, çamurlanmadan.
Asfalta iniliyor, tehlike başlıyor.
Ölüm ve sakat kalma tehlikesi.
İnsanlar ölmesin, sakat kalmasın.
Kimse öyle olsun istemez değil mi?

Hasla ziyaretine giderken 
Karsak Deresi'ne uçtu

Döktaş Fabrikası'nda çalışan 
29 yaşındaki Vahit Muslu adlı işçi Karsak 

Deresi’nde boğularak can verdi.
Gemlik’te otomobilin 
dereye uçması 
sonucu bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi'nin 
Muradiye Mahalle 
si'nde oturan Vahit 
Muslu (29), Gemlik 
Devlet Hastanesi'n 
de ameliyat olan 
kayınbiraderini ziya 
ret için 16 VN 659 
plakalı otomobiliyle 
yola çıktı. Vahit 
Muslu'nun kullandığı 
otomobil, Karsak Bo 
gazı, Yıkıntı Resto 
ran önündeki virajda 
aşırı sürat ve yolun 
kaygan olması sebe
biyle kontrolden çıka 
rak bariyerlere çarp
tı. Bariyerleri parça 
layan otomobil, yak
laşık 30 metre sürük 
lendikten sonra Kar 
sak Deresi'ne uçtu. 
Vinç yardımı ile 
sudan çıkarılan oto
mobilin sürücüsü, 
araç çıkarıldığı 
sırada akıntıya 
kapılarak sürüklen
meye başladı.
Ceset gözden kay
bolunca Gemlik

Belediyesi itfaiye 
birimine bağlı 
arama kurtarma 
ekipleri dere 
boyunca arama 
çalışması başlattı. 
4 ay önce evlendiği 
öğrenilen Vahit 
Muslu'nun cesedi, 
kaza mahallinden 
yaklaşık 1 kilometre 
uzaklıkta bulunarak 
dereden çıkarıldı. 
Vahit Muslu'nun 
kaza esnasında 
vücudunun 
çeşitli yerlerinden 
darbe aldığı ve 
boğularak öldüğü 
sanılıyor. 
Döktaş Fabrikası'n 
da işçi olarak çalı 
şan Vahit Muslu'nun 
geçirdiği kazayı 
haber alan erkek 
kardeşi Ferit Muslu 
ile ameliyat olan 
erkek kardeşinin 
yanında hastanede 
refakatçi olarak bulu 
nan Vahit Muslu'nun 
eşi Tezgül Muslu ve 
diğer yakınları 
fenalık geçirdi. 
Kazayla ilgili 
tahkikat devam 
ediyor.

mailto:uler@hotmall.com
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Vali Canpolat,
Şahin
İçişleri Bakanlığı 
kararnamesiyle 
merkez valiliğine 
alınan Bursa Valisi 
Nihat Canpolat, 
veda ziyaretleri 
çerçevesinde 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i 
ziyaret etti. 
Canpolat, Tarihi 
Belediye Binası'nda 
gerçekleşen 
ziyaret İki yıl görev 
yaptığı Bursa'da 
sivil toplum kuru
luşları, dernek, 
kurum ve kuru- 

, tuşlarla uyumlu 
birliktelik içerisinde 
örnek projelere 
imza attıklarını 
söyledi.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
özverili çalışmaları 
ile Bursa'nın 
gelişmesine ve 
sıkıntılarından kur
tulmasına yönelik 

[ büyük bir çaba 
gösterdiği belirten

ile vedalaştı

Canpolat, "Elde 
edilen başarı bilin
meli ki her daim 
ortak ve birliktelil- 
iğimizin uyumlu 
yansımasıdır. 
Bizlerin amacı 
Bursa'nın hem tarihi 
hem de modern ya 
pisim en iyi şekilde 
koruyabilmek." dedi. 
Her zaman Türkiye 
için hizmet etmeye 
devam edeceğini 
belirten Vali Nihat 
Canpolat, Bursa'da 
çalıştığı süre 
içerisinde çok iyi 
dostluklar kur
duğunu belirtti. 
BursalIların Vali

Nihat Canpolat'ı 
özellikle eğitim 
alanında yaptığı 
örnek çalışmalar 
nedeniyle her 
zaman hatırlaya
cağını söyleyen 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de, 
"Valimiz Büyükşehir 
Belediyesi'ne gös
terdiği ilgi, dostluk 
ve yardımlaşma 
üretilen projelerde 
daha şevkli ve daha 
azimli çalışmamıza 
neden oldu." dedi. 
Şahin, Canpolat'a 
yeni görevinde 
başarılar diledi.

Yalova dijital kent 
olma yolunda ilerliyor
Yalova Belediyesi 
Mahalle Bilgi Evi ve 
Yalova Belediyesi 
Arı Kovanı 
Portali'nin açılışı 
yoğun katılımın 
olduğu bir etkinlikle 
gerçekleşti. ‘Benim 
Mahallem' progra 
mıyla entegre edile
cek Mahalle Bilgi 
Evleri, çalışmalar 
kapsamında vatan
daşların sağlık ve 
sosyal durumları ile 
beklentileri tespit 
edilen bu kapsamda 
bir bilgisayar ve 
internet destekli bir 
eğitim ortamı olarak 
kullanılacak.
Yalovahlar'ın ihtiyaç 
duyacakları tüm 
temel bilgileri içeren 
Arı Kovanı Portali 
ise bir kişisel geli 
şim ve hizmet mec 
rası olarak tüm Yalo 
valılar'ın kullanımına 
açık olacak.
Yalova Belediyesi 
Mahalle Bilgi Evi 
Yalova Belediyesi 
Arı Kovanı Porta 
li'nin tanıtımı; önce
likle Belediye Meclis

Salonu'nda Yalova 
Belediye Başkanı 
Barbaros H. Binici 
oğlu, Yalova Beledi 
ye Sağlık İşleri 
Müdürü Dr. Metin 
Sabuncu ve Cisco 
Türkiye Genel 
MüdürüErkan Akde 
mir'in katıldığı basın 
toplantısıyla yapıldı. 
Yalova'nın ‘Dijital 
Kent' vizyonu çerçe 
vesinde yoğun 
çalışmalar sürdür 
düklerini söyleyen 
Başkan Binicioğlu, 
“Yalova Belediyesi 
Mahalle Bilgi Evi 
projesiyle internet 
erişimi olmayan 
kesime güvenli ve 
kontrollü bir ortam
da internet erişimi

sağlamayı amaçlıyo 
ruz. Yalova Beledi 
yesi Arı Kovanı 
Portali ise tüm Yalo 
valılar'ın hayatını 
kolaylaştıracak bil
giler içeriyor. Her 
yaştan, her sosyo 
kültürel gruptan ve 
her gelir düzeyinden 
Yalovah, ihtiyaç du 
yacağı temel bilgile 
re Yalova Belediyesi 
Arı Kovanı Portali 
üzerinden ulaşabile
cek. Bu çalışmanın 
toplumumuzun fark
lı kesimleri arasında 
oluşan ekonomik ve 
sosyal boşlukların 
doldurulmasında 
yardımcı olacağını 
umut ediyorum”

• açıklamasını yaptı.

Ekonomi ■ Iktisad <
Kadir EFELER

Kobi'lerin Kürüselleşip Küreselleşmediği Nasıl Anlaşılır?

Başlığa bakıp bazı okurlarımız 
Kobi zaten küçük işletme, nasıl 
olurda küreselleşebilir diye 
düşünebilir. Fakat, durum öyle 
değil, öncelikle, en basit tanımı ile 
küreselleşmenin, zaman ve 
mekânın birlikteliği olduğunun 
farkına varılması gerekiyor. Zaman 
ve mekanın birlikteliği, sınırların 
tanımsallığının net olarak ortaya 
konulamaması anlamına gelmekte
dir. Bir anlamda geçiş aşamasın
dayız ve bu geçiş aşaması üretim 
tekniklerini değiştirdiği gibi; aynı 
zamanda tüketim modelinide 
değişime zorlamaktadır. Bu durum, 
sosyal yapıyı ilgilendiren her 
unsur için de geçerlilik kazanmak
ta. Bu nedenle, sosyal yapıyı 
ilgilendiren herşeyin etkinliği art
maktadır. Örneğin bir kurum'un 
etkinliği derken bu kurumum 
büyüklüğü değil, sahip olduğu 
sektör içerisinde kedisini ilgilen 
diren meselelere ne derecede etki 
ettiğinin ifade edilmesi ifade 
edilmektedir. Bu, kurumsallık dere
cesinin bir göstergesidir. Şimdi bu 
bağlamda, kobi'lerin durumunu ele 
alırsak, Kobi'ler küreselleşmenin 
getirisi geçiş aşaması sürecinin 
dışında yer almamaktadırlar ve 
küreselleşmeden etkilenmekte
dirler. Yani, uluslararası alanda 
finans ve para piyasalarında bir 
gelişme olduğu zaman, kobi'ler 
uzun yada kısa dönem içerisinde; 
büyük yada küçük oranlı olarak; 
dolaylı yada dolaysız yönden bir 
şekilde bu gelişmelerden etkilen
mektedirler. Bu durum artık günü 
müzün gerçeğidir.

Bu etkilenme sürecinde küre
selleşen ve küreselleşmenin dina 
miklerine uyum sağlayan kobi’ler 
üretimlerine devam ederken, uyum 
sağlayamayan kobi'ler ya kapan
makta yada üretimlerini oransal 
olarak yeninden düzenlemek 
zorunda kalmaktadır.

Peki, bir kobi'nin küreselleşme
si nasıl olabilir? Öncelikle, her ko 
bi üretim alanına göre uzmanlaş
ma sağlamalı. Uzmanlaşma günü 
müz liberal piyasalarının olmaz ise 
olmaz kuralı. Çünkü liberal piya 
salar serbest (rekabet) pazar 
anlayışı üzerine kuruludur, ilgili 
kobi'nin ürünü iç piyasada yada 
dış piyasada bir anlam ifade ediy
orsa, söz konusu kobi küreselleş 
me adına ilk adımı atmış olmak
tadır. İkinci olarak, her kobi ister 
istemez yurt dışında ticaret ger 
çekleştirmeli, yada yurt dışında 
faaliyet gösteren bir firma ile tiraci 
bağlantılara sahip olmak zorun
dadır. Bu, ihracat yada ithalat fir
ması olabilir. Üçüncü olarak, kobi 
sürekli rekabet politikasını kendine 
hedef edinmek zorunda(yani iş bir
liğini). Çünkü rekabet, geniş yada 
dar anlamda ar-ge araştırması 
demektir ve firma dışında ancak 
işbirliğine dayalı bir rekabet uygu
laması ile değer ve anlam kazanır. 
Dördüncü olarak, kobi'ler mali 
disipline sahip olmaları gerekmek
tedir. Ancak, mali disipline sahip

olmak için başlangıçta firmanın bir 
hedefinin var olması gerektiği 
unutulmamalıdır. Bir firmanın mali 
disipline sahip olabilmesi aynı 
zamanda ülkenin uyguladığı mali 
disiplin ile yakından ilişkili bulun
maktadır. Ve her iki mali disiplinin 
tutarlılık göstermesi ancak vizyon 
ile geçerli olan bir durumdur. 
Beşinci olarak, kobilerin uluslara 
rası alanda geçerli olan özel 
mülkiyet haklarını benimsemesi ve 
kabul etmesi gerekmektedir. 
Bunun temelinde, mülkü olanın 
diğer mülk sahibi olana yada; 
mülkü olmayanın sosyal durumu
na karşı sosyal sorumluluk bilin 
cine sahip olunması anlayışı yer 
alır ve bu durum kobi'nin faaliyet 
gösterdiği yerel bölgedeki halk 
tarafından benimsendiği gibi uzun 
vadede küresel kitleler tarafından- 
da benimsenmesine neden olur. 
Günümüzde, her firmanın kendi 
düzeyinde sosyal sorumluluk bilin 
çine sahip olması gerekiyor ve bu 
bir anlamda özel mülkiyet hakkına 
saygı ile mümkündür. Çünkü 
çevrenin kirletilmesi meselesi de 
özel mülkiyet hakları ile yakından 
alakalı bir konuma geldi ve özellik
le Avrupa Birliği sürecinde büyük 
önem taşımaktadır. Altıncı olarak, 
kobilerim kurumsal yönetim anla 
yışınının benimsenmiş olması 
gerekiyor. Sadece, kurum olmak 
yada yönetimin başarılması, veya 
yönetilmek günümüzde o kadar 
önemli değil. Önemli olan, kurum
sal yönetim anlayışıdır. Yedinci 
olarak; esnek çalışma saatlerinin 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
Esnek çalışma saatleri, çalışma 
saatlerinin azaltılması anlamına 
gelmiyor. Çalışmanın etkin ve ve - 
rimli kılınması anlamına gelmekte
dir. Bu, bir firma için verimliliğin 
arttırılması ve insan kaynaklarının 
etkin kullanılması adına firma içi 
etkinliğin dinamikliği için çok 
önemli bir husustur. Sekizinci 
olarak, öz sermaye haricinde olası 
durumlara karşı bağımsız ve farklı 
finans kaynaklarına ulaşma 
olanağının ve ağının geliştirilmesi 
gerekiyor. Bu durum bir anlamda 
firmanın şeffaf olması ile yakından 
ilgilidir ve şeffaf olmayan bir fir
manın farklı ve bağımsız finans 
kaynaklarına ulaşma imkanı zaten 
çok kısıtlıdır. Dokuzuncu olarak, 
firmanın üretimde ve sonrasında; 
kendi ülkesinin eğer; başka bir 
ülkede faaliyet gösteriyor ise o 
ülkenin ve küresel kültürün öz 
dinamiklerini benimsemiş olması 
gerekmekte. Maalasef bunlardan 
sadece birini benimsemek küre
selleşme adına yeterli olmamak- 1 
tadır. Eğer bir firma küresel 
kültürü benimseyip kendi 
kültürüne üretim anlamında sahip 
çıkmıyorsa söz konusu firmanın 1 
küresel pazarda uzun süre kalması 
mümkün değil. Biz burada bir fir
manın küreselleşmesi adına bazı 
temel unsurları belirttik.

Elbette bu unsurların dışında 
farklı unsunlarda vardır.
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“Kuduz görülmesi hayvanların suçu değildir”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

MHP'li Meclis Üyesi 
Osman Doğan'ın 
meclise verdiği 
"Sokak hayvanlan" 
önergesiyle sorunun 
nihayet gündeme 
getirilebilmiş 
olduğunu söyleyen 
Doğayı ve Hayvanları 
Koruma Derneği 
(DOHAYKO) 
Gemlik Temsilcisi 
Ümran Akyavaş, 
"Ancak anlaşıldığı 
kadarıyla önergeyi 
veren üye de, 
tartışan üyeler de 
akıl edip 5199 sayılı 
Hayvan Hakları 
Kanununu oku
mamışlar” dedi.

Sorunun sokakların 
hayvanlardan 
temizlenmesi 
noktasına indirgen
miş olduğunu 
söyleyen 
Akyavaş, "Zaten 
bu anlayışla Veteriner 
Hekim Temizlik İşleri 
Müdürü yapılmış.
Yasalara göre 
sorun da yapılması 
gerekenlerde çok 
açıktır" şeklinde 
konuştu. Bütün 
canlıların kendi 
yaradılışlarına 
uygun doğal 
ortamlarda yaşama 
hakkının olduğunun 
altını çizen Akyavaş, 
yaptığı açıklamada 
"Başıboş hayvan 
yoktur. Sokakta

yaşayan bütün 
hayvanlar devlet

güvencesi altındadır. 
Devlet bu görevi 
belediyelere 
vermiştir. Sokak 

hayvanlarının 
öldürülmesi yada 
barınaklara tıkıl
masıyla kuduzla 
mücadele edilemez. 
Bir bölgede kuduz 

görülmesi hayvan
ların suçu değil, 
yaban hayattan 
başlamak üzere 
sokak hayvanlarını 
da aşılatmayan 
belediyelerle, İl 
ve İlçe Tarım 
Müdürlüklerinin 
suçudur. Hayvanlar 
isteyerek kuduz 
olmuyor, görevini 
ihmal eden yetkililer 
yüzünden kuduz 
oluyor. Yapılması 
gerekenler ise çok 
açıktır. Her ilçede 
rehabilitasyon merke
zleri açılıp hayvanlar 
aşılanmalı, kısır
laştırılmalı, doğal 
ortamına bırakıl 
malı ya da sahiplen 
dirilmelidir. Hayvan 

öldürmekle insan 
öldürmek arası 
sadece bir adımdır. 
Çocuklara ve genç 
lere hayvan sevgisini 
öğretecek eğitici 
faaliyetler Kayma
kamlık ve Belediyece 
yürütülmelidir. 
Böylece gençlerimizi 
şiddetten, hayvan
larımızı eziyetten 
kurtarmış oluruz. 
Sayın meclis 
üyeleri bu konuları 
bilmiyorlarsa 
araştırsınlar, yada 
mevcut sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirliği 
yapsınlar. Yine de 
konuyu gündeme 
getiren Osman 
Doğan'a teşekkür 
ederiz” dedi.

Yağışlar devam edecek
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü devam 
eden yağışlara ilave 
olarak yurdun güney 
ve batı kesimlerinin 
yeni bir yağışlı hava 
nın etkisine gireceği
ni bildirdi.
Açıklamaya göre yur
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dun kuzey, iç ve doğu 
kesimlerinde etkili 
olan yağışlar bugün 
kuzey ve doğu bölge 
lerde aralıklarla 
devam edecek. 
Cumartesi günü ise 
akşam saatlerinden 
itibaren yurdun 

güney ve batı kesim
lerinin Orta Akdeniz 
üzerinden gelecek 
yeni bir yağışlı hava 
mn etkisine girmesi - 
bekleniyor.
Açıklamada, özellikle 
Akdeniz bölgesinde 
son günlerde mey

dana gelen yağışların 
toprağı doyma nok
tasına getirmesi nede 
niyle, pazar günü 
beklenen etkili yağış 
lara bağlı olarak böl 
gede sel, su baskını 
ve taşkınların 
yaşanabileceği 
uyarısı da yapıldı. 
Şiddetli Rüzgar 
Etkili Oldu 
Şiddetli rüzgar ve 

yağış, yurdun bir bö 
lümünde etkili oluyor. 
Manavgat'ta oluşan 
hortum, bazı işyerle 
rinin tabela ve çatı 
larını uçurdu. Antalya 
ve çevresinde iki gün 
dür etkili olan sağa 
nak yağış, Doğu'ya 
kayarak etkişini yitir
di. Manavgat'ta olu 
şan hortum bazı iş 
yerlerinin tabela ve 

çatılarını uçurdu.
Manavgat Şelale si'n- 
deki su seviyesinin 
yükselmesi üzerine, 
tedbir amacıyla 
şelale civarındaki 
tesisler boşaltıldı. 
Antalya'nın 
Kumluca ilçesinde 
dün sele kapılarak 
kaybolan İzzet 
Yılmaz’ın cesedi 
bulundu.

J İMSEK UEIERİ 
taizııuşıı
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Minibüs gaspçıları 
yakayı ele verdi

Mesaj yüzünden karısını bıçakladı!
Bursa'da yaşlı adamı 
söze tutarak gasp 
eden zanlılar yakayı 
ele verdi. Bursa Mer 
kez Teyyareci Meh 
met Ali Caddesi'nde 
minibüsten inerken 
57 yaşındaki Süley 
man Albayrak'ın 450 
YTL'sini gasp eden 3 
zanlı, Bursa Emniyet 
mensuplarının çalış
masıyla kısa sürede 
yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; 
önceki akşam saat
lerinde minibüsten 
inmekte olan Albay 
rak'ı zanlılardan biri 
önünü keserek söze 
tutunca diğerleri ise 
cebinden 450 YTL'si 
ni gasp etti. Minibüs 
ten inen Süleyman 
Albayrak'ın gasp 
edildiğini anlamasın
dan sonra polise yap 
tığı ihbarla harekete 
geçen Emniyet 
Müdürlüğü emniyet 
timleri bölgede 
çalışma başlattı.
Verilen eşkal doğrul
tusunda yapılan 
çalışma sonrasında 
Orhan K.(25), Orkun

G.(23) ve Fikret 
B.(27) cadde 
üzerinde kaçarken 
yakalandı.
Zanlılardan Orhan 
K.'nın daha önce 
9 olmak üzere 
hepsinin hırsızlık 
gibi değişik 
suçlardan kaydının 
bulunduğu bildirildi. 
Ayrıca yapılan 
incelemede 
zanlıların üzerinden 

faturasını ibraz 
edemedikleri 
5 adet cep 
telefonu çıktı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğümdeki 
sorguları tamam
lanan zanlılar 
adliyeye sevk edildi. 
Zanlılar adlileye 
götürülürken 
görüntü almaya 
çalışan basın 
mensuplarına 
hakaretler yağdırdı. 
Gazetecilerin 
görüntü almasına 
kızan zanlılar 
tehdit ve küfürler 
edip, başlarını 
yere eğerek 
yürüdü.

Bursa'da, ayrı 
yaşadıkları eşinin 
telefonuna gelen 
mesajlara sinir
lenerek, 5 yıllık 
hayat arkadaşını 
bıçaklayarak 
öldürmeye teşebbüs 
ettiği iddia edilen 
2 çocuk babasına 2 
yıl 11 ay hapis ceza
sına çarptırıldı. 
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"adam öldürmeye 
teşebbüs" suçundan 
20 yıla kadar hapsi 
talep edilen B.K., 
bugün son kez hakim 
karşısına çıktı.

Yer kavgası cinayetine 12 yıl 6 ay hapis
Bursa'da futbol saha 
sındaki köfte satma 
yeri kavgasında ar 
kadaşını bıçaklayarak 
öldürdüğü iddia edi 
len sanık 12 yıl 6 ay 
hapis cezasına çarp
tırıldı. Bursa 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde 
"adam öldürmek" 
suçundan 30 yıla

Hakkındaki iddiaları 
yalanlayan sanık son 
sözünde çok pişman 
olduğunu söyledi. 5 
yıldır evli oldukları 
hayat arkadaşından 
2 çocukları olduğunu 
ifade eden sanık B.K., 
"2.5 yıldır ayrı yaşı 
yorduk. Olay tarihin
den 1 hafta önce tek 
rar konuşmaya baş 
ladık. Konuşmak iste
diğimi belirtip karı 
mın çalıştığı işyerine 
gittim. Biz konuşur 
ken cep telefonuna 
mesaj gelince 
panikledi. Mesajı 
bana göstermek 

kadar hapsi talep 
edilen S.Y. (22) ile 
darp suçundan tutuk
suz yargılanan Ö.Y. 
(27), bugün son kez 
hakim karşısına çıktı. 
7 ay önce Cumalıkızık 
Mahallesi'ndeki futbol 
karşılaşması öncesin 
de seyyar köfte araba 
sı yeri için tartıştıkları 

istemedi. Telefonu 
alıp ayrıldım.
Yoldayken de birkaç 
mesaj geldi. Sonra 
onu arayarak telefo
nunu geri iade etmek 
istediğimi söyledim. 
Buluşma yerine geldi. 
Bu mesajların kimden 
geldiğini sordum. 
(Madem okudun, 
neden soruyorsun, 
boşan benimle) cev
abını verince çok 
sinirlendim. Yanım 
daki bıçağı çıkarmak 
isterken yaralandı. 
Onu yaralamak iste
mezdim" diye 
konuştu.

Kadir Şahin'i (35) 
bıçaklayarak 
öldürmekle suçlanan 
S.Y., hakkındaki 
iddiaları yalanladı. 
Duruşmaya müşteki 
olarak katılan 
maktulün yakınları 
Mahmut ve Nuri 
Şahin ise sanıkların 
cezalandırılmasını 

Duruşmaya 
mağdur olarak 
katılan G.K. ise 
eşinden şikayetçi 
olmadığını söyleye 
rek tahliyesini istedi. 
Mahkeme, sanık 
B.K.'yi yaralamak 
suçundan 2 yıl 
6 ay, Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet suçundan 
5 ay hapis 
cezasına çarptırdı. 
Sanık avukatı Nilgün 
But ise çiftin artık 
barıştıklarını belirte 
rek, verilen kararı 
temyiz edeceklerini 
söyledi.

istedi. Mahkeme, 
adam öldürmek 
suçundan S.Y.'yi 
12 yıl 6 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı.
Tutuksuz yargılanan 
Ö.Y.'ye darp 
suçundan verilen 
3 aylık hapis 
cezası ise ertelendi.

EYLÜL AYI FATURASI

JDBttlD

6060.000
0.12423

„D.OÖO
0.05903

İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 
0226 81218 29-0226 812 23 66 

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

KAPASITİF
Â9Ö

_617-4.DOC 
0.05982 

—369.3S

DİKKAT!!
AĞUSTOS AYI FATURASI

AKTİF 
50091360 

ms
i 

zzsıv.ooo 
15657.000

EHDÜKTİF f 
50091360

KYS 
.1 

15403.000 
14650.000

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE | 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASITİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASITİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 
ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

‘ FER. SAT. BE3.
SrpçHo_____

_L 
.Çarpan
Son Endrt» |
ÜkEttloU i

Tütenin
Trafo tayta' _
Tikelim _____ ,
EHrira Fffi ... .1. 
TEtatim Tırtar^^

UYGULAMAYA GÖRE, MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ 
TESİSLERDE KAPASITİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.

ÎTÎBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 
KAPASITİF 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. EMLEKIINIZ
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

g s
4 f &

1

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

ŞİLGİ İÇİN... 0226 812 18 29 ■ 0226 812 23

ülIltptiH 
t t ‘ *

s

I

■lİnIVM111mIİlil11111BiriAİIr«İMİIIr«BiİMİI[HİİC-]|Sfe*Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri-
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

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

i
f $

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.

I

i

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

http://www.umejsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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Düşünsel Boyut 
(Yelda BAYKIZ 
ej-mail: yeldabykz@gmail.com

Gemlik ve 
Prof. Dr. Tankut Öktem

Dün sabah saatlerinde, Prof Dr. Tankut 
Öktem'in ölüm haberini aldığım da herkes 
gibi ben de şok oldum.

Küçük Kumla ve Umurbey'de eserleri 
bulunan Sayın Öktem'in yapıtlarından, 
Gemlik olarak yararlanılmamasını ne 
yazık ki esefle karşılanması gerekir. 
Bunu 'Zeytin Festivali' adlı yazımda da 
dile getirmiştim. Çünkü, sanatın kalbinin 
ilçemizde atmasını sağlayan Öktem'e 
yapılan büyük bir haksızlıktı.

Yurtiçinde ve yurtdışında çağdaş sanat 
anlamında pek çok esere imza atan sanat 
çının ölümü,Gemlik başta olmak üzere 
ülke adına çok büyük bir kayıptır.

Eğitim için İngiltere'de bulunan çok 
samimi dostum Heykeltraş Sayın Işıl 
Ulaş, beni arayarak dış ülkelerde de 
ölümünün nasıl geniş bir yankı bulduğun
dan bahsetti.

Türkiye'nin çağdaş medeniyet savu 
nucu en önemli sanatçılarımızdan olan bu 
değerli sanat insanı; "Ben, Atatürk'ü tek 
başına bir kaide üzerinde göstermekten 
hep kaçındım. Sanat hayatım, O'nun 

| yarattığı toplumla birlikte bir değer oldu 
i ğunu anlatmakla geçti. Atatürk'ü yarattığı 

toplumla birlikte vermezseniz, O'na ihanet 
edersiniz. Neredeyse, Atatürk'e tapılıyor, 
diyenlere hak verdirecek şekilde davran
mış olursunuz." diyerek Atatürkçülüğün 
gerçek boyutunu bizlere göstermiştir.

Sanatçı,1963-1973'te birçok birincilik 
kazanmış, bu dönemde en önemli 
atılımını seramik ve heykelde soyut ve 
modern uygulamalarında göstermiştir.

Sayın Öktem, 1988'de Kore Olimpi yat- 
ları'nda dünyanın en iyi ilk on heykeltraşı 
arasına girerek eseri Kore(Seul). 
Merkezine,1991'de Avrupa Birliği heykel- 
traşları ile yarıştığı eseri ise Stuttgart’a 
dikilmiştir..

1999'da Süleyman Demirel tarafından 
Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.

Ülkemizde ne kadar çok büyük bir 
sanatçı olduğu bilinmesine rağmen, diğer 
ülkeler sanatçı hakkını kendisine çok 
daha iyi vermişlerdir.

Bu da ülke olarak sanata ve sanatçıya 
verdiğimiz değerin gerçek yüzü ve 
ayıbıdır.

Başta ailesi olmak üzere tüm ülkenin 
başı sağ olsun..

‘Gemlik Körfez1 İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Filmin Adı 
YAŞAMIN KIYISINDA 
TESTERE 4

Seanslar
12.00- 14.15.- 16.30- 20.15
12.00 - 14.00 ■ 16.00 - 18.00 ■ 20.00

KURBANLIK ve RDflKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

IBkİİZDEÜOÎEnİZlEİHHİMIlİZVm

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel :5131i 48 Cep Tel :0.532 779 91 94

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
VERONA MERMER LTD.ŞTİ, 

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPACl’
TEMİZLİK ELEMANI 

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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îmekliye 35 bin YTL'ye konut satılacak
Emeklilerin Yaşam 
Kenti* adlı proje kap
samında parklar, 
lokaller, sosyal 
tesisler, çalışma atö
lyeleri, hobi bahçeleri 
ve sağlık merkezleri 
bulunacağı 50-70 
metrekarelik konutlar 
35 bin YTL'ye 
emeklilere satılacak. 
Emekli Bir-Sen, 
Türkiye'deki dar 
gelirli ihtiyaç sahibi 
emeklilerin yaşam
larını stresten uzak 
ve sağlıklı sürdüre
bilecekleri yaşam 
merkezleri oluştur
masını öngören bir 
proje hazırladı. 
"Emeklilerin Yaşam 
Kenti" adlı proje 
hakkında AA 
muhabirine bilgi 
veren Emekli Bir-Sen 
Genel Başkanı İsrafil 
Odabaş, emeklilerin 
yaşamları boyunca 
elde ettikleri bilgi, 
birikim ve tecrübeleri 
ile daha rahat ve ver
imli bir şekilde üre
time katkı sağlaya
bileceklerini ve ülk
eye faydalı olabile
ceklerini kaydetti. ı 
Projede, Türkiye'deki 

dar gelirli ihtiyaç 
sahibi emeklilerin 
yaşamlarını stresten 
uzak ve sağlıklı 
sürdürebilecekleri 
yaşam merkezleri 
oluşturulması amaç
landığını anlatan 
Odabaş, "Ülkemizde 
yaklaşık 7 milyon 740 
bin emekli bulunmak
tadır. Bunların büyük 
çoğunluğu, Ankara, 
İstanbul, İzmir, Bursa 
ve Antalya'da yaşam
larını sürdürmekte
dirler" dedi.
35 BİN YTL'YE 
SATILACAK 
Proje kapsamında 
A,B,C ve E tipi 
yaşam merkezleri 
oluşturulacağını 
anlatan Odabaş, 
sağlık merkezleri, 
ambulanslar ve fizik 
merkezlerinin yer ala
cağı A tipi yaşam 
merkezlerinde 50-70 
metrekarelik konutlar 
yapılacağını ve bu 
konutların maliyet 
fiyatlarına emeklilere 
satılacağını belirtti. 
Yaklaşık 35 bin YTL 
civarında bir rakama 
satılmasını < . 
amaçladıkları bu 

konutların, emeklinin 
vefatının ardından 
yaşam merkezine 
kalacağını kaydeden 
Odabaş, daha sonra 
bu konutun bir başka 
emekliye makul bir 
fiyata satılacağını, 
böylece kendiliğin
den bir sosyal 
dayanışma ortamı 
oluşturulacağını 
anlattı.
Odabaş, bu yaşam 
merkezlerinde hobi 
bahçeleri, iş atö
lyeleri bulunacağını 
belirterek, 
emeklilerin buralarda 
gelir getirici işler 
yapacaklarını anlattı. 
Bu üretimlerin satış 
garantileri olacağına 
işaret eden Odabaş, 
merkezlerdeki altyapı 
ve diğer hizmetlerin 
yerel yönetimler 
tarafından sağlan
masının amaç
landığını ifade etti. 
Odabaş, B tipi yaşam 
merkezlerinde tek 
kalan erkekler ve tek 
kalan kadınlar pan
siyonu ile yetim 
kalan çocuklar için 
çocuk yuvası bulu
nacağını belirtti.

Avkentliler yüzerek te atıyor
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu sosyal 
faaliyetlerine 
bir yenisini 
daha ekledi. 
Aykentli öğrenciler 
yüzme kurslarına 
giderek, hem 
yüzmeyi öğreni
yorlar hem de 
stres atıyorlar. 
Bursa Atatürk 
Kapalı Yüzme 
Havuzu’nda 
yapılan Uludağ 
Su Sporları Yüzme 
Kulübü’nün yüzme 
kurslarına katılan 
Aykentli

SATILIK.
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel: 513 96 83

ttMirii lu rtııtt mu umul

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN
OKUTUN

i

İnternetin sonu 2010’da gelebilir
Internet sistemine, 
kısa süre içinde 42 
ila 55 milyar dolarlık 
bir altyapı yatırımının 
yapılamaması 
halinde, küresel 
internet sisteminin 
2010'a kadar çöke
bileceği belirtildi. 
Teknoloji araştır
malarıyla tanınan 
araştırma şirketi 
Nemertes tarafından 
hazırlanan bir rapora 
göre, internet sistem
ine yapılan altyapı 
yatırımları yeterli 
değil ve acil altyapı 
yatırımı gerekiyor. 
Mevcut internet 
altyapısının, her gün 
katlanarak artan 
internet kullanımı 
talebini karşılaya-

16 ZT 289 Plakalı aracımın L1 taşıt kartı 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

145 NOLU S.S GEMLİK TRAYLER 
MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞI

Orhangazi Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus 
cüzdanımı, Umurbey Sağlık Meslek Lisesi'nden 

aldığım öğrenci 
kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.

İPEK DENİZ

17 öğrenci eşliğinde
Beden Öğretmenleni yüzmenin tadını 
Cem Öğmen çıkarıyorlar.

B

madiğinin vurgu
landığı raporda, 
gerekli yatırımların 
sağlanamaması 
halinde, "Google, 
YouTube ve Amazon' 
gibi internet hizmeti 
sağlayan büyük şir
ketlerin kurulamaya
cağı vurgulanıyor. 
Küresel ticarette 
internet kullanımının 
büyük önem 

taşıdığının vurgu
landığı raporda, kap
asite arttırıcı altyapı 
yatırımlarının yapıla
maması halinde, 
internet sisteminin, 
aşırı yoğunluğu 
kaldıramayacağı 
ifade edildi. Dünya 
genelinde, internet 
kullanıcı sayısı 1 
milyarın üstünde 
bulunuyor.
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Beyin kanamasına dikkat
Çeşitli nedenlere 
bağlı olarak gelişe
bilen beyin kana
ması, dünyada en 
çok can alan üçüncü 
hastahk.Türkiye'de 
ise bu oran diğer 
ülkelere göre çok 
daha yüksek...
Beyin kanaması 
geçiren hastaların 
bir kısmı anında 
hayatını kaybed
erken, doğru zaman
da doğru müdahale 
edilen çok sayıda 
kişi de hayatını 
sağlıklı bir şekilde 
devam ettirebiliyor. 
Florence Nightingale 
Hastaneleri 
Nöroşirurji Bölümü 
Genel Koordinatörü 
Profesör Cengiz 
Kuday, beyin kana
ması geçiren hasta
ların mutlak suretle 
en geç 3-4 saat 
içinde tam teşekkül
lü hastanelere 
götürülmesinin hay
ati önem taşıdığını 
belirtiyor.
Profesör Kuday, bu 
tür hastalara müda
hale edebilecek tam 
teşekküllü has
tanelerin özelliklerini 
şöyle sıralıyor: 
-Tam donanımlı 
yoğun bakım ünitesi 

( Hastanenin MR 
görüntüleme ve 
tomografi cihazının 
mutlaka bulunması, 
her an anjiyo yapıla
biliyor olması.)

-Beyin kanamaları 
konusunda eğitilmiş 
ve 24 saat hizmet 
verebilecek reani- 
masyon ekibi. 
Profesör Kuday, 
özellikle tatil 
yörelerinde geçirilen 
trafik kazaları son
rasında bu tür kana
ma gelişen hasta
ların büyük merke
zlere getirilmediği 
için hayatını kaybet
tiğini vurguluyor. 
Kuday; ”2-3 saat, 
bilemediniz 3-4 saat 
bizim altın 
zamanımızdır. Bu 
zaman zarfında 
hastalar bu dediğim 
olanakları olan has
tanelere götürülsün. 
Hiçbir hastanın 
beyni yerinden kımıl
datıldı diye kana
maz.” diyor.
Profesör Cengiz 
Kuday, şöyle devam 
ediyor: “Her hasta 
(kanamalı veya 
değil) uygun şartlar 
içinde (ki bu şartlar 
çok kolay sağlanır) 
her yere emniyetle 
taşınır.Taşındı veya 
taşınıyor diye kims
enin kanaması art
maz veya yeniden 
başlamaz.Bütün 
mesele ticari değil, 
etik davranmak. 
Çünkü illa benim 
hastanemde yatsın, 
yoğun bakımda şu 
kadar gün kalsın 
demekle olmaz.”

Çocuğun her istediğini yapmak 
doyumsuzluga neden oluyor

Psikolog Gülnihal 
Birinci, çocuğun her 
istedi yerine getir
ilmemesi gerektiğini 
ifade ederek, "Makul 
istekler sınırlar 
içerisinde yerine 
getirilirse, çocuk 
doyumsuz olmaktan 
çok mutlu olmak 
durumunda kalacak
tır" dedi. 
Günümüzde anne ve 
babaların daha 
duyarlı olduğu ve 
çocuklarının her türlü 
sorunu ile yakından 
ilgilendiğini ifade 
eden Birinci, bu tür 
doğru yaklaşımların 
bazen aşırıya kaçarak 
çocuğun ruhsal 
gelişimini etkilediğine 
dikkat çekti. Özgür, 
mutlu, huzurlu 
bireyler yetiştirmenin 
yanında çocuğa ilgi 
de bir sınır olması 
gerektiğinin altını 
çizen Birinci, 
"Bebekler ilk altı 
aydan itibaren iste- r 
dikleri her şeyin yer
ine geuıiieuiieceği 
beklentisine sahip 
olur. Oysa disiplinli 
bir davranışın sınır
larını ortaya koyarak 
ahlak gelişimini 
sağlamak esastır.

Kararlı bir ses tonuy
la söylenen tüm 
sözler bir süre sonra 
olumlu dönüşümler 
verecektir. Disiplin 
asla cezalandırmak 
değildir. Çocuğa 
şunu yapma bunu 
yapma derken, çoğu
muz neden yapma
ması gerektiğini asla 
söylemeyiz. Bu 
davranışımızı 
değiştirmeli ve önce 
neden yapmaması 
gerektiğini anlat

malıyız. Çocuklar 
önce kendilerine iyi 
bakan ve mutlu olan 
ebeveynleri rol model 
alırlar" diye konuştu.
Birinci, aşırı 
şımartılan çocukların 
bir zaman sonra 
kendilerini dünyanın 
merkezî olarak 
görmekte olduğunu 
belirterek, "Bu 
davranış onların 
zaman içerisinde 
olumsuz davranışlar 
sergilemesine neden 

olmaktadır.
Çocuğun her i 
stediği yerine 
getirilmemelidir. 
Makul istekler 
sınırlar içerisinde 
yerine getirilirse, 
çocuk doyumsuz 
olmaktan çok 
mutlu olmak 
durumunda 
kalacaktır. İnsanın 
çocukluğu ne 
kadar mutlu 
geçerse, ileri ki 

yaşamında o kadar 
başarılı ve mutlu 
olur. Terbiye 
sınırları tespit ede
bilme ve düzenli 
kişilik gelişimini 
sağlamaktır.
Çocuğa konulan 
kurallar karşısında 
tavrınız net 
olmalıdır. Dün 
kızdığınız bir 
davranışa bugün 
ödül veriyorsanız 
çocuğu şımartmış 
olursunuz.
Ebeveynler mutlu ve 
huzurlu çocukları 
olsun İstiyorlarsa 
onları iyi anlamaya, 
algılamaya çalışmalı, 
her şeyin bir sınırı 
olduğunu mutlaka 
öğretmelidir" şek
linde konuştu

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

E 
M

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 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31i Kaymakamlık 51310 51

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B■. .

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

TÜP DAĞITICILARI

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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

EE TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
7 Aralık 2007 Cuma 

İNCİ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 5 

Tel. 513 01 64 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2924 

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 
IÇam^anııaU

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 YIL
Adana Dürüm 3.00 YTL
Döner+Dürüm+Ayran 3.50 YTL
Çorba + Yemek + Pilav+Ayran + Salata 5.00 YIL 

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:
~ I İŞKEMBE ■ PAÇA ■ MERCİMEK • EZOGELİN

HH İstiklal Cad. No: 20/A-GEMLİK 
IMRi Tel: 0.224 512 20 02

KEBAP ve YEMEK SALONU 
^c.MUfz'tc alknUk yakat ehcgjlufa uk ahu 

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL. 1
Çorba 1-50 YTL 1
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı) 5.00 YTL | 
İskender + Tatlı 6.00 YTL fl
Urfa Kebabı + Salata + Künefe 7.00 YTL 1
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran 5.00 YTL 1
Pideli Köfte + Sütlaç 6.00 YTL. 1

«/'SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE I

- EVYEMEKLERİ■
f TATLI ÇEŞİTLERİ

BS ı/KAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

YENİADLİYEKARŞISI44/A-GEMLİKTEL5145238 
İLEM YEMEK SAN. TİÇ. LTD.

İL smite ] TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ÖDEME NOKTASI I

Artık sıra beklemek tarih oldu.
Turkcell, Uodafone, Avea 

Elektrik. Su, Telekom
K.K. Borçları, Bağkur, SSK 

Trafik cezası v.s.
FAKLARINIZI SMILESHOm 

SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ1.

Smile ADSL-Türk Telekem BAŞVURU NOKTASI
--D-SMARTSATIŞNOKTASI 1
- CEPTELEFONUSATIŞI
- TURKCELL-VODAFONE-AVEA-KONTÜRSATIŞI
•■BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO1OIİK ÜRÜNIER
nnATİlZ kDEnİ BanIu HanIca doİAŞMAdAN uyquN kııedi seçeneIcIerİÎ
I *1* IMltlZİ İİİTİvaç kredisi * taşit kredisi ve koNUT kredisi

ORHANGAZİÇADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 512”12 00



ee ••GULLU 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 BOVA 
JOTUN- DENİZ 
BOVAIARI 
İZOLASVON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

GEMLİK’İN ILK GÛNLÜK SİYASİ G A Z E T E S i
8 Aralık 2007 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetcsi.com info a gemirkkorrczgazetesi.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

:ı^ Fide Yetiştiriciliği ile Tarımda Mevsimlik işçilik" projesi için çalışmalar son aşamaya geldi

Özürlülere mesleki
Trafik kazasında kaybettiğimiz Heykeltraş Prof. Dr. 
Jankut Öktem, bijgün Kumia’da toprağa verilecek 

İlk tören İstanbul'da yapıldı

gelir sağlanacak
Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan 

işverenlerden ceza olarak kesilen paralardan 
aktarılan ödenekten karşılanan 37 bin 312 Hra 
ile başlanılacak proje ile özürlü çocuklara mes 
leki gelir sağlanıyor. Bursa Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma Derneği Başkanı Tamer 
Sivri, proje kapsamında tespit edilen 18 yaş 
üstü, hafif ve orta düzeyde zihinsel özürlü 15 
gence teorik ve pratik olarak 4 aylık zaman di 
Hmleri içerisinde "Fidan ve Fide Yetiştiriciliği, 
Seracılık ve Tarımda Mevsimlik İşçi" eğitimi 
verileceğini bildirdi. Proje önümüzdeki haf
tadan start alacak. Haberi sayfa 3’de

Trafik kazasında haya 
tını kaybeden Devlet 
Sanatçısı, ünlü Heykel 
traş Prof. Dr. Tankut 
Öktem için dün görev 
yaptığı Marmara 
Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi'nde 
tören düzenlendi. 
Törende, Öktem’in 
Küçük Kumla’daki 
atölyesinde yaptığı 
heykeller sergilenir 
ken, multivizyon gös
terisi ile çalışmaları 
anlatıldı. Prof. Dr. 
Tankut Öktem'in naaşı, 
üniversitedeki törenin 
ardından cenaze nama 
zının kılınacağı Selimi 
ye Camii'ne götürüldü. 
Burada İkindi namazı 
sonrası kılınan cenaze 
namazından sonra

Karacaahmet Mezadı 
ğı’na götürüldü. Karaca 
ahmet Mezarlığı mor 
gunda bekletilen Ök 
tem'in cenazesi, bugün 
Çarşı Camii'nde kılı
nacak öğle namazından 
sonra Küçükkumla'da 
sevenleri tarafından 
toprağa verilecek.
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
X Kadri GÜLER
iAM kadri_guler@hotmail.com

Toprağa verilirken..
Önceki gün üzücü bir trafik kazasında 

yaşamını yitiren Heykeltraş Prof. Dr. Tankut 
Öktem için dün yazdığım yazının yetersiz 
olduğunu bir daha okuyunca gördüm.

Bugün, büyük sanatçıyı toprağa verme
den önce, O’nun bende bıraktığı diğer göz 
temlerini de yazmak istedim.

Rahmetli toprağa verildikten sonra artık 
geride bıraktığı eserleriyle yaşayacak..

Türk sanat tarihinde hak ettiği yeri mut
laka alacak, unutulmayanlar arasına karışa
cak. Devamı sayfa 5’de

Kurbanlıklar 
el yakıyor

Yaklaşan kurban 
bayramıyla birlikte 
kurbanlıkların fiyat
ları da belli olmaya 
başladı. Büyükbaş 
kurbanlıkların Anka 
ra'da 1-3 bin YTL, 
İzmir'de bin 500-5 
bin YTL, Bursa'da 
bin 500-3 bin 500 
YTL, küçükbaş hay-: 
vanların fiyatları ise 
Ankara'da 150-200 
YTL, İzmir'de 250- 
400 YTL, Bursa'da 
350-400 YTL arasın
da oluşacağı tahmin 
ediliyor. Sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetcsi.com
gemirkkorrczgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sorumsuzluk....
Türkiye'de kimse görevinin hakkını vermiyor. 

Sorumluluk taşımıyor.
Milletvekili... Memur.. Gazeteci.. Yurttaş.. 

Şoför.. İşine saygı duymuyor.. Kendisine saygı 
duymuyor..

Kurallara uymuyor.. Toplumu sürekli kaosun 
içinde tutuyor..

Tüm bunların tek nedeni var.
Sorumsuzluk.
Aileye ve topluma karşı sorumluluk kavramı 

insanımızda yeterince gelişmemiş. Her üzücü 
haberde bunun sonucunu görmek olanaklı: 
Hırsız işadamı, buna göz yuman ve rüşvet yiyen 
memur, uykusuz yola çıkan şoför, çocuğunun 
ekmek parasını içkiye sigaraya harcayan anne 
ve babalar, cebini düşünen politikacı,ormanı 
yakan köylü...

Uzar bu liste böyle.. Dünden beri hiç aklım
dan çıkmıyor., çıkamıyor..

Tankut Öktem nasıl olurda devletin karayolun 
da ölür diye..

Olmaz..
Yolunu şaşıran bir kamyoncuya Tankut 

Öktem feda edilemez..
Devlet Tankut Öktem'i, Tankut öktemleri 

korumakla yükümlü..
Sanatçı.. Bilim adamı... Kolay mı yetişiyor ? 
Alın size tam bir sorumsuzluk örneği..
Piramidin tavanından tabanına kadar herkes 

suçlu..
Bilinçli olarak teşvik edilen karayolları bilinç

sizce yapılan hava alanları birbirinden değerli 
canları ahp götürüyor.

Ancak burada çok acı bir gerçek var..
Toplum eğitimsizleştiriliyor.
Eğitim kurumlarında elde edilen bilgilerin 

sınanacağı laboratuar yetersiz, sınıflar çok Kala
balık. öğretmenler yaşamdan tatmin olmalarını 
sağlayacak olanaklardan yoksun. Öğretmenlerin 
seçiminde titiz davranılmıyor, her önüne gelen 
ve siyasi destek bulan herkes özellikle de yaşam 
da her hangi bir amacı olmayan pasif kişilikli 
insanlar öğretmen yapılıyor.

Üniversiteler bilim üreten merkezler olmaktan 
çıkarılmak isteniyor. Sadece piyasa da hiçbir şe 
yi sorgulamadan, emredilen her şeyi uygulayan 
iş gücü yetiştiren eğitim mantığı yürütülüyor.

Üniversiteli öğretim görevlilerinin seçiminde 
verimliliğe ve eğitim becerilerine dikkat edilmi 
yor; özellikle alıntı yapan, kendi eğitim alanında 
yeterli bilgi donanımına sahip olmayan kişiler 
üniversitelerde eğitim kadrosuna alınıyor.

Bütün eğitim kurumlarında hem öğretmen
lerin hem de öğrencilerin yaptıkları her davranışı 
sorgulayan, özgür iradelerinden yola çıkarak 
geliştirdikleri her davranışı " bu davranış bizim 
sistemimize aykırıdır" diyerek reddeden baskıcı 
denetleme kurumlan yaratılıyor.

Böylece öğrencilerin özgür iradeye sahip 
olmaları engelleniyor.

Toplum içinde devlet okullarına olan güven 
yok ediliyor. Toplumdaki fertler devlet okulları 
verimsiz ve yetersiz hale getirildiği için paralı 
eğitim veren özel okullara yöneliyor. Parası 
olana okuma olanağı sağlayacak yapı oluşturu
luyor.

Eğitim kurumlan dışında bilim üreten kurum
lar ya kapatıldı ya da yetersiz personel alınarak 
güçsüzleştirildi.

Bu sayede toplumun altına dinamii yerleştiril
di. Toplum eğitimsizleştirildi..

Eğitimsiz toplumlarda sorumluluk duygusu 
gelişir mi?

Ne gelişmesi.. Kalmıyor..
Ve Tankut öktem trafik kazasına kurban 

gidiyor.
Özür ve düzeltme:
Dün Tankut Öktem başlıklı yazımda "elim" 

sözcüğü "elzem" olarak kullanıldı.. Düzeltir özür 
dilerim. Tankut Öktem'in öldüğü kazada yarala 
nan Gazetemiz yazarları Ozcan Vural'ın kızıjr 
mak'ın annesi ve babası; kardeşim Canan Ozyal 
cin ve eşi Kadir Özyalçın'a da geçmiş olsun 

| dileklerimi iletiyorum. ____________________

fafik kazasında kaybettiğimiz Hefeltraş Prof. Dr. Tankut öktem, bugün Kumla'da toprağa verilecek 

lllt tören İstanbul’da yapılılı
Trafik kazasında haya 
tını kaybeden Devlet 
Sanatçısı, ünlü Heykel 
traş Prof. Dr. Tankut 
Öktem için görev yap
tığı Marmara Üniversite
si Güzel Sanatlar Fakül 
tesi'nde tören düzen
lendi. Babasını kaybet
menin acısını yaşayan 
oyuncu Oylum Öktem, 
törende fenalık geçirdi. 
Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakülte 
si'nde düzenlenen tören 
öncesinde Prof. Dr. 
Tankut Öktem'in Küçük 
kumla’daki atölyesin
den getirilen heykelleri 
üniversitenin salon
larında sergilenirken, 
ekranlardaki multiviz 
yon gösterileriyle de 
sanatçının çalışmaları 
izletildi. Öktem'in kızı 
oyuncu Oylum Öktem, 
babasının ardından göz 
yaşı dökerek akrabala 
rımn kolları arasında 
güçlükle salona getiril
di. Tören başlamadan 
önce üniversiteye geti 
rilen Öktem'in Türk

bayrağına sarih tabutu 
kürsüye yerleştirildi. 
Törene yakalarında 
Öktem'in fotoğrafıyla 
katılanlar gözyaşlarını 
tutamazken, kazadan 
yaralı olarak kurtulan 
Öktem'in büyük kızı 
Pınar Doğan, "Babam 
mükemmel bir insandı. 
Türkiye büyük bir değe 
ri kaybetti. Çok üzgü 
nüm" dedi. Kazada 
burnu kırılan Doğan, 
kendi sağlık durumuyla 
ilgili soruya da "Ben 
iyiyim. Babamı kaybet
tim, çok üzüntülüyüm" 
diye yanıt verdi.
Saygı duruşuyla başla 
yan törende konuşan 
Güzel Sanatlar Fakülte 
si Dekanı Prof. Dr. 
Nazan Erkmen, "Çok 
değerli bir insandı. Çok 
üzüntülüyüz. Hayatının 
her anını dolu dolu 
yaşadı. Yapacak yüzler 
ce işi vardı. Mükemmel 
bir baba ve eş. Mü kem 
mel bir eğitimciydi. 
Bu kurum onun için çok 
değerliydi" dedi.

BAYTAŞ

SATILIK - KİR ALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ 

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.

Ww.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21 -Fa*:51317 94

"Babamı tanıyarak 
dinleyenler beni çok iyi 
anlayacak" diyerek 
söze başlayan Öktem'in 
oyuncu kızı Oylum 
Öktem, "Babam köpek 
lerden kurt, balıklardan 
Japon, kelimelerden 
'efendime söyleyeyim', 
yeteneklerden heykeldi. 
Ben ve ablam sadece 
babamızı değil, sevgi 
timizi, haylaz oğlumuzu, 
yaşam dalımızı kaybet
tik. Bundan sonra da 
ülkemiz Atatürk ve Cum 
huriyet heykelleriyle 
donatılmaktan mahrum 
kalmayacak. Seni sevi 
yorum, ton ton baba 
mız" şeklinde konuştu. 
Oylum Öktem, gözyaş 
lan içinde kürsüden 
inerken babasının 
Türk bayrağına sarih 
tabutunu öptü.
Kardeşinin ardından 
söz alan Pınar Doğan, 
"Dünyanın en mükem
mel insanıydı. Ben 
Allah'ın sevgili kulu 
yum, çünkü onun kızı 
yım. Ülkemiz çok büyük

bir değerini kaybetti" 
dedi. Üzücü kazayla 
ilgili olarak "Keşke bu 
kazaya el verecek bu 
kadar cahilce bir durum 
yaşamasaydık" diyen 
Doğan, konuşmasının 
ardından babasının 
fotoğrafını öptü. 
Törenin ardından 
Oylum Öktem, baba 
sının heykeltıraş olarak 
yetiştirdiği çocuklardan 
birine sarılıp "Bunu 
çekin, babam yetiştirdi’ 
diyerek ağladı. 
Prof. Dr. Tankut 
Öktem'in naaşı, üniver
sitedeki törenin ardın
dan cenaze namazının 
kılınacağı Selimiye 
Camii'ne götürüldü. 
Burada ikindi namazı 
sonrası kılınan cenaze 
namazından sonra 
Karacaahmet Mezarlı 
ğı’na götürüldü. Dün 
gece Karacaahmet Me 
zarhğı morgunda bek
letilen Öktem'in cenaze
si, bugün Küçükkum 
la'da sevenleri tarafın
dan toprağa verilecek. 1

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, V'Asansörlü, 

yf Hazır Mutfak, 
yf Dış kapı çelik kapı, 
*Cîç kapılar amerikan kapı, 
** Salon ve odalar laminant parke, 
yf Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com
Ww.baytasinsaat.com
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"Fidan, Fide Yetiştiriciliği ile Tarımda Mevsimlik İşçilik" projesi 
II için çalışmalar son aşamaya geldi

Özürlülere mesleki
Vicdanca

gelir sağlanacak
yS' Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden ceza olarak 

kesilen paralardan aktarılan ödenekten karşılanan 37 bin 312 lira ile 
başlanılacak proje ile özürlü çocuklara mesleki gelir sağlanıyor. Bursa 
Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Tamer Sivri, proje 
kapsamında tespit edilen 18 yaş üstü, hafif ve orta düzeyde zihinsel özür
lü 15 gence teorik ve pratik olarak 4 aylık zaman dilimleri içerisinde 
"Fidan ve Fide Yetiştiriciliği, Seracılık ve Tarımda Mevsimlik İşçi" eğitimi 
verileceğini bildirdi. Proje önümüzdeki haftadan start alacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
tarafından daha önce 
yapılan Temizlik ve 
Bulaşıkçı İşçiliği 
projesinden sonra 
yeni bir proje 
daha başlıyor.
Temizlik ve 
Bulaşıkçılık İşçiliği 
projesinin Işkur 
Genel Müdürlüğü 
tarafından övgü 
alınarak olumlu 
bulunması ve 
4 hafif engelli 
gencin işe yerleş
tirilmesinin ardından 
yine İşkur tarafından 
onaylanan 
"Fidan, Fide 
Yetiştiriciliği ile 
Tarımda Mevsimlik 
İşçilik" projesi için 
çalışmalar son 
aşamaya geldi. 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri, yaptığı açıkla
mada, bu proje 
içinde bir çok insana 
da gelir sağlana 
cağını söyledi, 
özürlü ve Eski 
Hükümlü çalıştır
mayan işverenlerden 
ceza olarak kesilen 
paralardan aktarılan 
ödenekten karşılanan 
37.312.75 YTL ile 
başlanılacak proje 
ile özürlü çocuklara 
mesleki gelir 
sağlanacak.
Projenin kapsamında

tespit edilen 18 yaş 
üstü, hafif ve orta 
düzeyde zihinsel 
özürlü 15 gence 
teorik ve pratik 
olarak 4 aylık zaman 
dilimleri içerisinde 
"Fidan ve Fide 
Yetiştiriciliği, 
Seracılık ve Tarımda 
Mevsimlik İşçi” 
eğitimi verileceğini 
söyleyen Tamer Sivri, 
"Amacımız 15 
Zihinsel Engelli 
vatandaşımıza 
çevre ve köylerde 
ihtiyaç olan 
mevsimlik işçi 
gereksinimi 
karşılamak, zihinsel 
engellileri üretime 
katarak yıl boyu 
fide yetiştiriciliği 
yaparak istihdam

yaratmaktır. Proje 
bitiminde zihinsel 
engelli gençlerimize 
"İşgücü Yetiştirme 
Belgesi" verilerek, 
bu alanlarda çalışma 
fırsatının yaratılması 
sağlanmış olacaktır" 
dedi.
önümüzdeki hafta 
içinde projeye 
başlayacaklarını 
bildiren Tamer Sivri, 
"Bu proje ile ilgili 
Gemlik'te bulunan 
kurumlarla işbirliği 
yapacağız.
Ülkemiz nüfusunun 
yüzde 12.29'u 
özürlüdür. Bu da 
ortalama 7,5 milyon 
özürlü demektir.
4 kişilik aile baz 
alınır ise, 30 milyon 
kişi bu sorundan

etkilenmektedir. 
Özürlüler içinde en 
dezavantajlı grubu 
zihinsel özürlüler 
oluşturmaktadır. 
Zihinsel özürlülerin 
aktif iş ortamında iş 
bulup çalışma şansı, 
hemen hemen yok 
gibidir. Bu nedenle 
zihinsel engelli 
bireylere verilecek 
olan fazla beceri 
gerektirmeyen ve 
riski olmayan meyve 
sebze ve zeytin 
fidesi yetiştiriciliği, 
seracılık ve tarımda 
mevsimlik işçi 
eğitimiyle bu genç
lerin çalışma yaşamı
na katılabilmeleri 
için gerekli olan 
yeterli donanımı 
kazanmalarını sağla
mayı amaçlıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Bir dönemde 4 
aylık yapılacak 
proje içinde hafif 
engelli gençler 
88 iş günü teorik 
ve pratik eğitim 
alacaklarını söyleyen 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer Sivri, 
"Pratik eğitim için 
bireyler proje kap
samında belirlenen 
yerlere kiralanan 
araçlar ile götürüle
cekler. Zihinsel 
engelli çocuklar 
öğretmenleri ve 
işyeri çalışanları 
gözetiminde 
uygulamalı eğitim 
görecekler" dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KBrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Kamberler’de neler oluyor?
Osmangazi Belediyesinin 'kentsel dönüşüm 

projesi' ile yıktığı 'Kamberler', uyuşturucu ma 
hailesi olarak dikkat çekiyor. 0 mahallede oturan 
ve ekmeğini taştan çıkaranları tenzih ederim.

Köy ve mahalle düğünlerimizde 'çalgıcı' ola 
rak yer alan ve baştacı edilen 'Çingeneler', ço 
cukluğumun bir bölümünü geçirdiğim yerlerde 
ilk tanıdıklarım oldular. Hatta gittikleri köylerde 
de kız alıp verenleri bile bilirim...

Müziğin o tatlı nağmelerinde kıvrak beden
leriyle yürek yakanları da yakından tanırım...

Osmangazi Belediye Başkanı Recep Alte 
pe'nin bu bölgeyi 'adam gibi bir semt' haline getir 
meşine tarafım... Yıllardır girmeye cesaret edile
meyen bir mahalle olarak nam salan Kamberler, 
artık daha yaşanabilir kılınacak.

Bildiğim kadarıyla emniyet güçleri bile çekine 
çekine girerlermiş bu mahalleye...

Demek ki tehlikeli bir yer...
Ne yazık ki, hala uyuşturucu mahallesi... 

Yıkılan binaların sahipleri bilinen birer adres 
demek ki!

Polisin yakın teknik takibi bugünlerde 
manşetlerdeki yeıiıû aiuı. ’

Kent göbeğinde yaşanan bu acıtıcı ve genç
leri yok eden beyaz zehirlerin leblebi gibi dağı 
tıldıgı semt için belediye-emniyet işbirliği' ile 
'takip' altına alınan ve kameralarla belgelenen 
uyuşturucu ticaretine DİKKAT!

-'Kameralar ve fotoğraf tekniği ile uyuşturucu 
satıcıları ele geçiriliyor... Polis işini yapıyor...

Bu haberi okuduğumda tüylerim diken diken 
oluyor, yüreğim ise ağrıyor...

Bakınız; Sokak ortasında bir kadın, şalvarının 
cebinden çıkardığı uyuşturucuyu gençlere satar 
ken yakalanıyor. Evine misafir gibi gelen genç 
lere, ikram edermişçesine uyuşturucuyu veren 
şahıs da görüntülenmekten kurtulamıyor.

Şanki gençlere, çocuklara simit satıyorlar...
Özellikle 9 aylık hamile kadının bisikletli gen 

ce uyuşturucu vermesi karşısında dehşete kapı 
lıyorum. Kadınlarımız bebeleriyle kullanılıyor! 
Geleceğin uyuşturu satıcısı anne karnında!

Uyuşturucu peynir ekmek gibi satılıyor.
Ne büyük cesaret ve korkutanımazhk... 
özetle 32 zehir taciri tutuklanıyor.
Kadın ve çocuklar da bu girdabın içinde!
'Afyon mahallesi' Afyon türleri olarak kenevir, 

uyarıcılar, sentetikler ve sakinleştiricileri saya
biliriz. Sonra esrar, eroin ve kokain geliyor...

Hedef 12-18 yaş grubu...
BÂTAKLIK DURUYOR!..
Başta kentimin ev sahibi Vali olmak üzere; 

emniyet müdürü ve belediye başkanlarına 
sesleniyorum.

Bu olay burada 'kapanmaz' bilirsiniz...
Sorunun kökeni mühim...
Unutmayınız bataklıktaki sivrisineklerle 

uğraşıyorsunuz!...
Ancak bataklık kurumadıkça sivrisinekler 

beslenir...
Kent göbeğindeki bu mahallede okumayan, 

eğitim seviyesi düşük, yoksul insanlar yaşar... 
Evlerinin taşınması ile o bataklık temizlenmiyor. 
Demek ki; o bataklığın içinde yer alanlar, yeni 
adreslerinde çocuklarımızı, gençlerimizi 
zehirlemeye devam edecekler.

Okulların önünde çeteler kurdular...
önlüklü çocuklarımızı zehirliyorlar, haraç alı 

yorlar. Karşı gelen çocuklar bıçaklanıyor, dovü 
lüyor... Okul önlerinde her daim sivil polislerin 
bolca yer alması 'kentin emniyetidir'... Onlar 
geleceğimizi karartmak isteyen 'UYUŞTURUCU 
USSÜ'nün zehir uşakları!..

Nasıl geliyor uyuşturucu buralara?
Uyuşturucu 'baronları' kim?
Kim üretiyor, kim sattırıyor?
Hangi ülkeden geliyor?
Haberde 'son uyuşturucu tacirleri operasyon

la kıskıvrak yakalandı' deniyor...
Son mu?
Bataklık duruyor oradal...
Onlar sivrisinektir...
Larvaları yolda. Anaçları kuytuda...
Rezaleti kurutmalıyız...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Soru önergesi şakaya dönüştü Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi Prof. Dr. Tankut 
Öktem’in ölümünün büyük kayıp olduğunu söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin 3. Cumhurbaş 
kanı ve Bursa'nın 
Cumhuriyet tarihinde 
yetiştirdiği en büyük 
devlet adamı Merhum 
Celal Bayar'ın Anıt 
Mezar'nın bakım, 
onarım ve yönetimine 
ilişkin tüm giderler 
daha önce Vakıf ile 
Umurbey Belediyesi 
bütçesinden ve spon 
sorlar aracılığıyla 
karşılanıyordu. 
Ancak 2003 yılında 
çıkan "Devlet Mezar 
lığı Dışında Defnedi 
len Bazı Devlet 
Büyüklerinin Mezarla 
rı Hakkında Kanun" 
ile Anıt Mezar'ın bakı 
mı, onarımı, korun
ması ile ilgili yaşanan 
sıkıntıların aşılması 
için umutlar yeşer
mişken, umulan 
olmadı, Umurbey 
Belediyesi’nin anıt 
mezarın bakımının 
devlet tarafından 
karşılanması girişim
leri adeta şakaya 
dönüştü. Şaka gibi 
hikaye ise bakın 
nasıl başladı.
Celal Bayar Anıt 
Mezarı ve Ekleri'nin 
bakımı, onarımı 
korunması ve yöneti
minin düzenli bir şe
kilde yürütülebilmesi 
için , 17.07.2003 tari
hinde çıkan 4948 
sayılı "Devlet Mezarh 
ğı Dışında Defnedilen 
Bazı Devlet Büyükleri 
nin Mezarları Hakkın 
da Kanun" ve bu 
Kanun'un 02.09.2004 
tarihinde Resmi Gaze 
te'de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Yö 
netmeliği uyarınca, 
İçişleri Bakanının 
oluruyla 18 Nisan 
2006 tarihindeUmur 
bey Belediyesi ve 
Bursa Valiliği arasın
da bir protokol 
imzalandı.
4948 sayılı Kanun ve 
bu Kanunun Uygulan 
masına Dair Yönetme 
ligin ve Protokolün 
12. maddesinde "Anıt 
Mezar ve Eklerinin 
bakım, onarım, 
korunması, yönetim 
ve benzeri giderleri 
için İçişleri Bakanlığı 
bütçesinde yer alan 
ödenek, bulundukları 
yer Belediyesinin 
talebi üzerine bu 
idarelere ödenir." 
diye belirtildiğinden,
2006 yılında, 2007 yılı 
için tüm bu giderleri 
kapsayan 350.000.- 
YTL'lik tahmini bir 
bütçe yapılarak İçiş
leri Bakanlığına 
başvuruldu.

İçişleri Bakanlığı 
Bütçesinden 2007 
yılında, Celal Bayar 
Anıt Mezar ve Ekleri 
için pay ayrılması 
hususunun bütçe 
görüşmeleri esnasın
da dikkate alınması 
talep edilmiş fakat, 
içişleri Bakanlığı 
2007 yılı bütçesinde 
söz konusu ödeneğe 
yer verilmemişti.. 
Ayrıca Anıt Mezar ve 
Eklerinin 22 Ağus 
tos’ta yapılacak an 
ma törenlerine, o 
bakım isteyen görün
tüsüyle çıkmaması 
için 50.000 YTL.'lik 
bir de ek ödenek 
talebinde bulunuldu 
Ama bu konuda 
bir gelişme 
kaydedilemedi. 
Umurbey Belediye 
si'nin 2007 yılında da 
bu konudaki talep
lerini dile getiren 
yazılar defalarca kez, 
ilgili mercilere ve 
özellikle anma tören
lerine katılan devlet 
erkanına iletildi.
Ancak sonuç aynıydı. 
Umurbey'in, Bursa 
nın hatta Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bu 
konuda duyarlı dav 
ranması gerektiğini 
düşünen ve katıldığı 
her platformda konu 
yu dile getirmekten 
çekinmeyen Umur 
bey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
son olarak 7-8 Kasım 
2007 tarihleri arasın
da Bursa Milletvekil 
lerine hayırlı olsun 
ziyaretinde de konu 
yu gündeme getirdi. 
Belediye Başkanı 
Güler, Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
Milletvekillerinden Ali 
Kul, Hayrettin Çak
mak, Sedat Kızılcıktı, 
Mehmet Tunçak ve 
Mehmet Emin Tutan, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Milletvekil 
terinden Onur 
Öymen, Abdullah 
Özer ve Kemal Demi 

rel, Milliyetçi Hareket 
Partisi Milletvekil 
lerinden İsmet Büyük 
ataman ve Necati 
Özensoy ile görüşe 
rek, Celal Bayar Anıt 
Mezar ve Eklerine 
İçişleri Bakanlığı büt 
çesinden pay ayrıl
masına ilişkin itina 
ile hazırlanmış ve 
hiçbir detayın atlan
madığı dosyaları 
kendilerine sundu. 
Bu girişimin ardından 
CHP Bursa Milletve 
kili Onur Öymen ve 
MHP Bursa Milletve 
kili İsmet Büyükata 
man konu ile ilgili 
Meclise soru önerge, 
lerini sundular. Soru 
önergelerinde temel 
de cevaplanması 
istenilen iki soru 
vardı: Umurbey 
Belediyesi'ne şu ana 
kadar bu konuyla 
ilgili bir ödenek 
yapılıp yapılmadığı 
ve 2008 yılı için İçiş
leri Bakanlığı bütçe 
sinden ödenek ayrılıp 
ayrılmadığı.
Ama Umurbey Beledi 
yesi'ne 4 Aralık 2007 
Sah günü Kaymakam 
hk makamı aracılığıy
la iletilen İçişleri 
Bakanlığı yazısı şaka 
gibiydi. Bu iki soru
nun cevabı Umurbey 
Belediyesi’nden iste 
niyordu. Umurbey 
Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih Güler' 
de kendisinin bilgi 
edinmek amacıyla 
milletvekilleri aracı 
lığıyla sordurduğu 
soruların cevabını, 5 
Aralık 2007 tarihinde 
yine kendisi verdi. 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde bütçe 
görüşmelerinin 
tamamlanmak üzere 
olduğu bu günlerde 
konunun tekrar 
Umurbey Belediye 
si'ne geri dönmüş 
olması, konunun 
çözümlenmesi adına 
kafalarda ciddi soru 
işaretleri yarattı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
yapılan yazılı 
açıklamada Devlet 
Sanatçısı Ünlü 
Heykeltraş Prof. 
Dr. Tankut öktem’in 
trafik kazasında 
yaşamını yitirmesinin 
acı bir kayıp olduğu 
belirtildi.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği üyelerinin 
Prof. Dr. Tankut 
Öktem’in ani 
ölümünün acısını ' 
yüreklerin de taşıdık
larını söyleyen ADD 
Gemlik Şubesi Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Selim Yavuz, "ADD 
nin yılmaz savunucu
larından olan eşsiz 
insan değerli heykel
traş Tankut Öktem’in 
üzücü bir kaza sonu
cu kaybetmemiz 
camiamızı üzüntüye 
boğmuştur." dedi. 
Selim Yavuz, yaptığı 
açıklamada şunları

BAŞSAĞLIĞI
Cumhuriyetimizin yetiştirdiği çağdaş insan, 

Büyük Heykeltraş, Atatürk ilke ve 
devrimlerinin yılmaz savunucusu

Prof. Dr. Tankut Öktem’i
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz» 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
Kederli ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı diler, acılarını paylaşırız» 
Kazada yaralanan Semra Öktem, 

Pınar Doğan, Canan ve Kadir Özyalçın’a da 
sağlıklar dileriz»

söyledi: "ADD’nin her 
zaman yanında yer 
alan kadim dostu 
muz, çağdaş demok 
rat bir aydınımız, 
Atatürk ilkelerine 
bağlı çağdaş bir 
sanatçımız, Gemlik'te 
yaşamasından ve 
Gemlik’i tanıtma 
sından her zaman 
gurur duyduğumuz, 

Gemlik KHrfez

Serap & Kadri GÜLER

değerli büyüğümüz 
Prof. Dr. Tankut 
Öktem'i kaybetmek
ten dolayı üzün 
tümüz sonsuzdur. 
Onun yeri çok 
zor doldurulacaktır. 
Yaptığı Atatürk 
heykelleri ile 
Türk halkı onu 
ilelebet anacak 
ve yaşatacaktır."
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Dünkü Körfez’de Gürhan 
Çetinkaya ve Yelda Baykız da 
Tankut Hoca ile ilgili düşün 
çelerini köşelerine taşımışlar.

Büroma gelen giden dostlar 
la da hep Tankut Öktem’i konuş
tuk.

Tankut Öktem’in sanatsal kişi 
liğini, yaptığı heykelleri anlatır 
ken unuttuğum bir yönünü dün 
anımsadık.

Öktem Hoca, büyük bir hay
van severdi.

Gemlik Belediyesi’nin Hay 
van Barınağı yapıp yapmaması 
konusu meclis gündemindey 
ken, rahmetlinin Küçük Kumla 
daki atölyesi bir hayvan barı-' 
nağı gibiydi.

Atölyenin içindeki güvercin 
ve muhabbet kuşları için özel 
bir kafes vardı.

Beyaz güvercinlerin en güzel
leri, rengarenk muhabbet kuş 
lan, yuvalarında ve çoğu za 
manda atölyenin içinde uçuşur 
dururdu.

Atölyenin arka kısmında 
köpekler, tavuklar, horozlar, ta 
vus kuşları, çin horozları, koyun 
lar, kuzular., çeşit çeşit hayvan
lar vardı.

Hoca bunları kimi zaman bir

Toprağa verilirken..

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_0uler@hotmall.com

model olarak da kullanırdı.
Böylesi bir hayvan sevgisi 

olan bir başkasını ben çevrem 
de görmedim.

Hepimizin evinde bir kedimiz, 
bir köpeğimiz veya bir kafes için 
de baktığımız kuşlarımız olur.

Ama, Tankut Öktem’in atölye
si bir çeşit hayvanat bahçesiydi.

Şimdi o hayvanlar da öksüz 
kaldı.

Bugün büyük olasılıkla kılına 
cak cenaze namazından sonra 
Öktem’in cenazesi Küçük Kum 
la’daki atölyenin önüne getirile
cek.

Yaptığı heykeller ona saygı 
duruşunda bulunacak.

Atölyenin içindeki güvercin
ler, muhabbet kuşları, dışarıda
ki tavuklar, horozlar, kediler, 
köpekler O’nu son kez onu 
selamlayacaklar..

Tankut Öktem, soğuk bir kış 
günü annesinin yanında kara 

toprağa kavuşacak.
Ellerinden hiç eksik etmediği 

toprakla iç içe yaşayacak bun
dan sonra.

Küçük Kumla Belediyesi Tan 
kut Öktem’e yeterince sahip 
çıkamadı.

O ise, Kumla ile bütünleşti.
Son nefesini verdiği İstanbul 

dan Gemlik’e getirilerek sevdiği 
Kumla da, sevdiği annesinin ya 
nında toprağa verilecek..

Küçük Kumla Belediyesi Tan 
kut Öktem’i hiç olmazsa bunlar 
dan sonra unutmamalı..

Atölyesinin çevresi yaptığı 
heykelleri planlı bir açık müze 
haline getirilmeli.

Küçük Kumla Belediyesi 
bunu yapacak güçte değilse 
mutlaka Büyükşehir Belediyesi 
bu işe el atmalı.

Ailesinden izin alınarak atol 
yenin çevresindeki hayvanlar 
korunmalı ve küçük bir hay

vanat bahçesine dönüştürül 
m el i.

Kumla’ya gelenler için gezile
cek bir yer olmalı Tankut Ök 
tem’in yıllarca çalıştığı bu atol 
ye.

Bir sanatevi olmalı..
Yaşatılmalı Tankut Öktem 

Kumla’da..
Öğrencileri ve kızı onun bir 

heykelini yapıp, dikmeliler Kum 
la’ya..

Tankut Öktem atölyesi kapa 
tı İma malı..

Mutlaka yaşatılmalı.
Gemlik Universitesi’nin içine 

zamanla bir heykel ve seramik 
bölümü konmalı ve adına da 
Tankut Öktem atölyesi adı veril 
m el i.

Bizler, gerçek sanatçıyı yaşar 
ken seven insanlar değiliz.

Arkalarında onlarca eser bira 
kanların değerini bari öldükten 
sonra anlayabilsek.

Tankut Öktem, Atatürk’ün 
kurduğu Cumhuriyet’in öz çocu 
ğuydu.

O, yaşadığı sürece Atası’nı 
yüceltti.

Sanatçıya verdiği değer için.
Heykeli insanımıza sevdirdi.
Şimdi sıra bizi erde..

M birlikleri Irat topraklarımla
Mehmetçik, 
Türkiye'nin İrak sınırı 
hattı boyunca Batifa, 
Begova ve Kanimasi 
yolunda devriye 
gezmeye başladı. 
Bölgedeki yollarda 
çok sayıda Türk 
askerî aracı göze 
çarparken, bazı zırhlı 
araçların da Kuzey 
Irak topraklarında 
bulunan birliklere 
girip çıktıkları 
görüldü.
Bölgesel yönetime 
bağlı birliklerin 
sınırda aldığı 
güvenlik önlemlerini 
kaldırmalarının 
ardından Türk 
askeri hem kendi 
güvenliğini sağla
mak, hem de bölgede 
oluşabilecek terör 
faaliyetlerine karşı 
tedbirlerini artırdı. 
Türkiye-lrak sınırının 
Irak tarafında 
Türk birliklerinin 
olağanüstü 
hareketliliği gözlendi. 
Irak topraklarında 
1995 yılından beri 
konuşlanan 
Mehmetçik, bulun
dukları üsten çıkarak 
Irak topraklarında 
devriye gezdi.
Genelde bulundukları

üslerden çıktıkları 
pek görülmeyen 
Türk askeri, Irak 
topraklarında devriye 
görevi yaptı.
Begova'daki Türk 
birliğine bağlı ağır 
silahlarla donatılmış 
üç askeri araç, 
bulunduğu birlikten 
çıkarak uzun süre 
devriye gezdi.
Zaho'ya yaklaşık 
30 kilometre 
mesafedeki Batufa 
yakınlarında devriye 
gezen Türk birliği, 
görevini tamamlayıp 
tekrar Begova'daki 
üsse geçti.
Askeri konvoy, 
önde ve arkada

bulunan askerî 
araçların üzerine 
yerleştirilen ağır 
makineli tüfeklerle 
korundu. 
Peşmergelerin 
sınır bölgesinden 
geri çekilmesi, 
sınır ötesi 
operasyonlarda 
Mehmetçiğe 
manevra alanı 
açma amaçlı olarak 
yorumlanıyor. 
Peşmergelerin 
çekilmesinin ardın
dan Türk askeri 
hem bölgeyi tanımak 
hem de, güvenlik 
amaçlı intikallerini 
artıracak gibi 
gözüküyor.

mailto:kadri_0uler@hotmall.com
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Erdoğan'dan eli kana
bulaşmayan PKKJılara çağrı
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
terörle mücadele 
konusunda eli kana 
bulaşmamış 
PKK'lılara çağrıda 
bulunarak, "Biz dağa 
çıkışı engellemek ve 
dağda da bu kanlı 
teröre bulaşmamış, 
karışmamış olanları 
da 'gel ananın 
babanın yanına git' 
diyoruz. Siyasetçinin 
de yapması gereken 
bu değil mi? Biz 
bunu yapıyoruz" 
dedi. AKP'nin Geniş 
letilmiş İl Başkanları 
toplantısında konu 
şan Başbakan Erdo 
ğan, terörle mücade 
le konusunda sürp 
riz bir çıkış yaptı. 
"Terör örgütü benim 
Kürt kökenli vatan
daşlarımın temsilcisi 
değildir, olamaz" 
diyen Erdoğan, bölü 
cü terör örgütünün 
Kürt kökenli vatan
daşlarının üzerinden 
nemalanmaya 
çalıştığını söyledi. 
Terör örgütünün 
Kürt kökenli vatan
daşları istismar

etmek suretiyle 
kendilerine imkanlar 
devşirmeye çalıştığı 
nı ifade eden Başba 
kan Erdoğan, isim 
vermeden DTP'ye bir 
kez daha 'tercihini 
yap' çağrısında 
bulundu.
Erdoğan, "Bugüne 
kadar benim Kürt 
kökenli vatandaşları
ma kan ve gözyaşın
dan başka bir şey 
göstermemiştir. Bu 
nu çok iyi bilmeniz 
gerekir. Sıkıntının 
altında yatan işte 
budur. Çünkü Doğu 
ve Güneydoğu Ana 
dolu Bölgesi halkı 
nın tamamı kendisini 
sahiplenen, kucak
layan bir AKP ikti

darını bulduğu için 
şimdi rahatsız 
olmaya başlamış 
lardır. Bizim özellikle 
o rahatsız olan çev 
relere nerede olursa 
olsun söylediğimiz, 
iki şeyden birini ter
cih edeceksiniz. 
Eğer bölücü terör
den yanaysan yerin 
belli zaten. Ama yok 
ben demokratik 
mücadele veriyorum 
diyorsan, bir elinde 
silahı bulunduran
lara karşı olacaksın, 
onların karşısına 
dikileceksin ve on 
dan sonra gelecek 
sin demokrasinin 
içinde yerini alacak
sın. Çünkü demok 
rasi onu kabul

etmiyor, etmez, işte 
biz bunun karşısın
dayız. Biz bunu 
dillendirdiğimiz için 
dikkat edin rahatsız 
olanlar olabilir. Ama 
tek taraflı rahatsızlık 
yok, çift taraflı rahat
sızlık var. Buna 
özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum. 
Burada da milletimiz 
gerçekleri görüyor 
ve gereken 
değerlendirmeyi 
yapacak".
Başbakan Erdoğan, 
terörle mücadele 
konusunda sürpriz 
bir çıkış da yaparak, 
"Biz dağa çıkışı 
engellemek ve 
dağda da bu kanlı 
teröre bulaşmamış, 
karışmamış olanları 
da 'gel ananın 
babanın yanına 
git' diyoruz.
Yaptığımız iş budur. 
Siyasetçinin de yap
ması gereken bu 
değil mi? Biz bunu 
yapıyoruz. Çünkü 
biz yaradılanların 
tümünü yaradandan 
ötürü seviyoruz" 
diye konuştu.

Bazı Türk TIR'larına 
dün gece Musul 
kentinde saldırıda 
bulunulduğu, saldırı 
esnasında bazı 
TIR şoförlerinin de 
rehin alındığı 
bildirildi.
Bölgeden gelen 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

haberlere göre 
yerel saatle 00.00 
sıralarında, Musul- 
Zaho yolu üzerindeki 
Türk TIR konvoyu 
saldırıya uğradı. 
Saldırıdan sonra bazı 
TIR şoförlerinin rehin 
alındığı ileri sürüldü.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK...

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

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

İTO®
1 68SaM'1-

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
Körfez Ofset MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3IB GEMLİK Tel: 513 36 S3 Fax: 513 35 îi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kurbanlıklar el yakıyor
Yaklaşan kurban 
bayramıyla birlikte 
kurbanlıkların fiyatları 
da belli olmaya 
başladı. İllere göre 
değişiklik gösteren 
kurbanlık fiyatları 
büyükbaşlarda 
Ankara'da bin 
YTL'den, İzmir’de de 
bin 500 YTL'den 
başlıyor ve 5 bin 
YTL'ye kadar 
çıkıyor. Küçükbaş 
kurbanlık fiyatları 
ise 150-400 YTL 
arasında değişiyor. 
Büyükbaş kurbanlık
ların Ankara'da 1-3 
bin YTL, İzmir'de bin 
500-5 bin YTL, 
Bursa'da bin 
500-3 bin 500 YTL, 
küçükbaş hayvanların 
fiyatları ise 
Ankara'da 150-200 
YTL, İzmir'de 
250-400 YTL, 
Bursa'da 350-400 YTL 
arasında oluşacağı 
tahmin ediliyor. 
Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) tarafın
dan yapılan yazılı 
açıklamada, son yıl
larda hayvancılığa 

verilen desteklerin 
artırılmasına rağmen 
yetiştiricilikte azal
maların önüne 
geçilemediği 
vurgulandı. Geçmiş 
yıllarda kurbanlık 
hayvan üreticilerinin 
oldukça iyi kazançlar 
elde ettiğinin altı 
çizilen açıklamada, 
şimdi ise yeterince 
karlı olmadığı 
belirtildi.
Açıklamada, yetiştiri
cilik yapan üretici
lerin bu yıl bayram 
döneminde beklenti
lerinin hiç de umut 
verici olmadığı ifade 
edildi.
TZOB verilerine göre, 
kurban bayramı döne
minde hayvan fiyat
ları büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanlar
da illere ve canlı 
ağırlığına göre 
değişiyor. Fiyatların 
byükbaş hayvanlarda 
bin-5 bin YTL , 
küçükbaşlarda ise 

150-500 YTL arasında 
değişeceği, karkas 
fiyatının kiloda 10 
YTL dolayında ola

cağı tahmin ediliyor. 
Büyükbaş hayvan
ların Ankara'da bin- 
3 bin YTL, İzmir'de 
bin 500- 5 bin YTL, 
Bursa'da bin 500 - 
3 bin 500 YTL, Van'da 
bin 500- bin 600 YTL, 
Şanlıurfa'da bin -2 bin 
500 YTL, Balıkesir'de 
2 bin-2 bin 500 YTL, 
Konya'da bin 500-2 
bin 500 YTL arasında 
olması bekleniyor. 
Küçükbaş hayvan 
fiyatlarının ise 
Ankara'da 150-200 
YTL, İzmir’de 250-400

YTL, Bursa'da 350- 
400 YTL, Van'da 
170-180 YTL, 
Şanlıurfa'da 
150-300 YTL, 
Balıkesir'de 300-500 
YTL, Konya'da ise 
150-250 YTL arasında 
olması öngörülüyor. 
-ÜRETİCİLERİN 
BAŞ SORUNU 
YEM FİYATLARI 
TZOB Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, kur
banlık hayvan 
yetiştiren ve satışını 
yapan üreticilerin 
sorunlarının her yıl 

katlanarak attığını 
belirterek, kurbanlık 
hayvan yetiştiren 
üreticilerin her yıl 
yaşadığı sorunların 
başında yem fiyat
larında yaşanan 
artışlar olduğunu 
söyledi. Geçen yıl 
kilosu 30 Ykr dolayın
da olan yem fiyat
larının bu yıl yüzde 
100 artarak 60 Ykr ve 
üzerine çıktığını 
kaydeden Bayraktar, 
“Üreticilerimizin özel
likle yem maliyetleri 
ciddi oranda artmıştır. 
Yemi, fabrikalarından 
vadeli alan üreticil
erde ise yem fiyat 
artışları vade farkın
dan dolayı daha da 
fazladır” dedi. 
Kurbanlıkları metro 
pol illerde beledi 
yelerin belirlediği yer
lerde satmak isteyen 
üreticilerin, kurban 
süresince hayvan
larını bulunduracak
ları yerlere kira bedeli 
olarak ortalama 750- 
bin YTL arasında bir 
ücret ödediklerini 
ifade eden Bayraktar,

“Bazı illerde 
belediyeler bu yerleri 
özel şahıslara uzun 
süreliğine kiralamış 
dürümdalar. Bundan 
dolayı kira bedelleri 
özel şahıslar tarafın
dan yüksek olarak 
belirlenmektedir. 
Örneğin, Bursa'da 
bu yıl özel şahsa 
kiralanan 25 büyük
baş hayvanın barın
abileceği satış yerinin 
kirası 2 bin 800 
YTL'dir. Bu rakam
25 küçük baş hayvan 
için ise 400-500 YTL 
civarındadır. Bu 
durum hayvan üretici
lerin maliyetlerini 
daha da arttırmak
tadır” diye konuştu.K 
Kurbanlık hayvan 
üreticilerinin yaşadığı 
bir diğer önemli soru
nun da yüksek 
nakliye ücretleri 
olduğunu dile getiren 
Bayraktar, hayvan
larını başka bölgel
erde satmak isteyen 
üreticilerin ciddi bir 
nakliye ücreti ile karşı 
karşıya kaldığına 
dikkat çekti.

Trafikte ağır bilanço: 
55 ölü, 99 yaralı

Geçtiğimiz hafta 
polis bölgesinde 
meydana gelen 
44 trafik kazasında 
55 kişi yaşamanı 
yitirirken, 99 
kişi de yaralandı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
yaptığı açıklamada 
geçtiğimiz hafta 
yaşanan polisiye 
olaylarla ilgili bilgi 
verildi. Buna göre 
Polonya adli makam
larınca işlediği 
çeşitli suçlar 
nedeniyle hapis 
cezasına çarptırılan 
Mehmet Seldüz adlı 
kişi, cezasının kalan 
bakiyesinin infazı 
için Türk adli 
makamlarına 
teslim edildi. Yine 
Türkiye'de işlediği 
suçtan dolayı 
uluslararası seviyede 
aranan Ramazan 
Özdemir İsviçre'de 
yakalanmasının 
ardından 30 Kasım 
2007 tarihinde 
Türkiye'ye iade 
edildiğini açıkladı. 
Ayrıca Interpol

Daire Başkanlığı 
tarafından İsviçre'de 
işlediği suçtan dolayı 
uluslararası seviyede 
aranmakta iken 
Türkiye'de yakalanan 
Skender Malıqaj adlı 
kişi 29 Kasım 2007 
tarihinde İsviçreli 
yetkililere teslim 
edildiği bildirildi.
Mali suçlara yönelik 
geçen hafta gerçek
leştirilen operasyon
larda 804 şüpheli 
hakkında işlem yapıl 
dı. Polisin uyuşturu
cu kaçakçılığı olayına 
karışan 254 kişiye 
yönelik yaptığı 
operasyonlarda 
250 kilo 969 gram 
esrar, 115 kilo 955 
gram eroin, 4 kilo 
275 gram kokain, 
2 bin 831 adet 
ecstacy ve 210 litre 
asitanhidrit yaka
landığı açıklandı. 
Organize suç gru
plarına yönelik 
yapılan operasyon
larda ise 73 kişi 
gözaltına alındı. 
Bu kişilerle beraber 
12 adet tabanca,

2 adet kurusıkı 
tabanca, 164 adet 
fişek, 6 adet araç, 
9 adet çek-senet, 
1 adet delici-kesici 
alet ve 9 adet şarjör 
ele geçirildi.
Silah kaçakçılığı 
yapan 2 kişi ile 
birlikte 12 tabanca 
yakalandı.
Geçtiğimiz hafta 
polis bölgesinde 
meydana gelen 
44 trafik kazasında 
55 kişi yaşamanı 
yitirirken, 99 
kişi de yaralandı. 
Açıklamada ayrıca 
ülke genelinde 
328 asayiş olayının 
meydana geldiği, 
olaylarda 16 kişinin 
öldüğü, 30 kişi 
yaralandığı 
bildirildi.
Olaylara karışan 
253 kişi hakkında 
adli işlem yapıldı. 
Türkiye genelinde 
terör nitelikli 
meydana gelen 
17 olayda ise 
40 kişi hakkında 
emniyet yetkilileri 
adli işlem yaptı.

ritmini hiç kaybetmeyecek 
eğlence dolu bir partiye nedersin?

Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir
* Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 

* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon : 0 224 525 17 00 GSM : 0 532 546 45 75

STÜDYO GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı) 
No : 2 GEMLİK Tel: 0 224 514 41 71
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İM Mı
Tıllaf operasyonu

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
henüz bilinmeyen bir 
sebepten gençler 
arasında çıkan kavga 
kanlı bitti. Kavgada 
bıçakla yaralanan bir 
kişi hasteneye 
kaldırılırken, olayın 

zanlısı olarak 3 genç 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 
Selçukbey Mahallesi 
Profesör Tezok 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda 
Ahmet Ş. (26) ile 

Tolga E. (20), Mustafa 
A. (21) ve Engin D. 
(20) arasında henüz 
bilinmeyen bir sebe
ple kavga çıktı. 
Kavganın kısa sürede 
büyümesiyle Ahmet 
Ş., kulak arkasından 
bıçakla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 
yaralının sağlık duru
munun iyi oyduğu 
öğrenildi. Polis, olaya 
karışan Tolfa E., 
Mustafa A. ve Engin 
D.7i gözaltına aldı, 
olayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

Bursa'da, sahte içki 
sattığı tesbit edilen 
bir tekel bayii sahibi 
gözaltına alındı.
Zanlıyla birlikte 900 
adet sahte votka, 
viski, şaraf ve rakı 
ele geçirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlar Şübe Müdürlü 
ğü'nden yapılan açık 
lamaya göre, Ankara 
yolu üzerinde tekel 
bayi işleten Melih 
T.'nin (45) sahte içki 
sattığı ihbarını alan 
güvenlik güçleri, te 
kel bayiye operasyon

ABONE OLDUNUZ MU?

■SggBBSBHHİ OKUTUN OKUYUN

yaptı.
"Mutlu Yıllar" adı 
verilen operasyonda, 
işyeri sahibi Melih T. 
ile birlikte yılbaşı 
gecesi için hazır
lanan ve satılmayı 
bekleyen 30 bin YTL 
değerinde 900 adet 
sahte votka, viski, 
şarap ve rakı ele 
geçirildi.
Gözaltına alınan 
zanlı Melih T.'nin 
emniyetteki sorgusu
nun ardından 
adliyeye sevk 
edileceği bildirildi. 
Olayla ilgili soruştur
ma devam ediyor

Kovada yaktıkları kömürden zehirlendiler
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, bir 
inşaat firmasında 
elektriklerin kesilmesi 
üzerine kovada yak
tıkları kömürden 
sızan karbonmonok- 
sit gazından zehirle 
nen 2 kişi hayatım 
kaybetti.
Firmanın gece bekçili 
ğini yapan 2 çocuk 
babası Mahmut Çevik 
(44) ile yan taraftaki 
inşaatta çalışan İs 
mail Yaray (22), ısın
mak amacıyla kovada 
mangal kömürü yaktı. 
Sabah saatlerinde bir 
vatandaşın ihbarı üze 
rine olay yerine gelen 
sağlık ve polis ekip

leri, 2 kişinin karbon- 
monoksit gazından 
zehirlenerek öldük
lerini belirledi.
Edinilen bilgiye göre, 
Beşevler Mahallesi 
Yıldırım Caddesi üze 
rinde faaliyet göste 
ren bir inşaat firma 
sında gece bekçisi 
olarak çalışan Mah 
mut Çevik, sohbet 
etmek amacıyla yan 
taraftaki inşaatta ka 
lan İsmail Yaray'ı 
çağırdı. Bekçi külü 
besinde elektriklerin 
kesilmesiyle birlikte 
İsmail Yaray, yan 
taraftaki inşaattan 
soba kovası getirdi. 
Isınmak amacıyla 

kovaya koydukları 
mangal kömürünü 
yakan Çevik ve Yaray, 
mangal kömüründen 
sızan karbonmonok- 
sit gazından zehirlene 
rek hayatını kaybetti. 
Sabah saatlerinde 
inşaat şirketinin önün 
den geçen Özcan Ö. 
isimli kişi, durumu 
112 Acil Servis Ambu 
lansı'na ve polis ekip
lerine bildirdi. Olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri, Gece bekçisi 
Mahmut Çevik ile Is 
mail Yaray'ın öldüğü 
nü belirledi. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
olay Yeri İnceleme 
ekiplerinin olay 

yerinde yaptığı ince 
lemede kovadaki man 
gal kömürleri dikkat 
çekti. Olay yerine 
gelen inşaat şirketi 
yetkilisi; 'Gece 
elektrikler kesilince 
yan taraftaki 
inşaatan getirdikleri 
kovaya kömür 
koyarak yakmışlar’ 
dedi.
Cumhuriyet savcısı 
nın olay yerindeki 
incelemesinin ardın
dan Mahmut Çevik 
ve İsmail Yaray'ın 
cesetlerinin otopsi 
yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıl
masını istedi.

muştam
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

% Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

EYLÛLAYI FATURASIAĞUSTOS AYI FATURASI

PER. ŞAT. 0EO-
Slflf No_

SonEndeiı_
ÜkEftdok»

Trafo Kaybı.
Tftetia ... ....
Birim Fiyat
TBtartlnİTBforLİ

' AKTİF 1 
50091360

JffS

22517.000
___15657.000

EHDÛKTİF 1 , 
50091360

KYS

15403.000
14650.000

6860.000 
. 0.12423

KAPASİTİF
>.90

0.000 □6174.0»
0.059S3

—-369.3S

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE j 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA

KAPASİTİF ENERJİYE PARA , 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL)

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.!

I

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

MİL SM te MKMIMIZ İÇİN BİZİ MIZ
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 lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

5»

uaBTI^LUYGULAI^AYA G<?RE' MESKENLER HARİÇ 15 KVA VE ÜZERİ TESİSLERDE KAPASİTİF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.
2h2^'!^HÎ,JDEN İTtBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 

KAPASİTİF REAKTİF ORANI İSE %15 OLARAK UYGULANACAKTIR.
BU-ORANLAR1 TUTTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

ANDAN 1TIBAREN MEVCUT KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİZ 
İLE CEZA ÖDEMEKTEN KURTULAMAYACAKSINIZ.
ELEKTRİK FATURALARINIZDA CEZA ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİNİZİ YENİLEMENİZ GEREKMEKTEDİR. kui

DMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
trt»DravEso«™«a(özû»taEmoffl

Bİ> 
$

$

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

I
b

UIII4LM1II
İstanbul Caddesi No:85/A YALOVA 

0226 81218 29 -0226 812 23 66 
www.umelsan.com.tr 
info@umelsan.com.tr

nÂâcîde &ZÂLP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.umelsan.com.tr
mailto:info@umelsan.com.tr
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Cavit Çağlar’ın 
fabrikasına yine

ilan 
ror. alıcı çıkmadı
er Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu'nun 
(TMSF), Cavit 
Çağlar'ın borçlarının 
tasfiyesi kapsamın
da el koyduğu ve 
ikinci kez açtığı ihale 
kapsamında dün 
satışa çıkardığı, 
daha önce Aksoylar 
Tekstil Sanayi ve 
Ticaret A.Ş'ye ait 
olan Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
kurulu fabrika, alıcı 
çıkmaması nedeniyle 
yine satılamadı.
TMSF'den yapılan 
açıklamaya göre, 
muhammen bedeli 5 
milyon 695 bin YTL 
olan fabrika, ikinci 
ihale kapsamında 
13 Aralık'ta bir 
kez daha satışa 
çıkarılacak. TMSF 
daha önce Ekim 
ayında açtığı ihalede 
kapsamında da iki

Yılın ilk onbir ayında 
yeni açılan şirket 
sayısı adet ayerinde 
saydı. Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) 
Ticaret Sicili 
verilerine göre, 
geçen yılın ilk onbir 
ayında 96 bin 729 
olan yeni açılan 
şirket sayısı, bu yıl 
aynı dönemde 
96 bin 844 olarak 
gerçekleşti. Yeni 
şirket kuruluşları 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
sadece yüzde 0.12 
artış gösterdi.
Öte yandan şirket 
kapanışlarının da

îe 
nan 
at

kez satışa çıkarması
na rağmen söz 
konusu fabrikaya 
alıcı çıkmamıştı.
-TMSF EV EŞYASI 
SATIŞINDAN 
13 BİN YTL 
GELİR SAĞLADI- 
Bu arada TMSF, 
portföyünde bulu
nan, çoğunluğu ev 
eşyası 82 parçadan 
oluşan malzemeyi, 
dün satışa çıkardı. 
İhalede, 70 parça 
eşya alıcı buldu ve 
13.3 bin YTL gelir 
sağlandı. Söz 
konusu malzemeler 
arasında televizyon, 
çamaşır makinesi, 
müzik seti, bilgisa
yar, kondüsyon 
aleti, saat, abajur, 
konsol, heykel, 
kılıç, kilim, sehpa, 
oturma ve yemek 
grupları gibi eşya 
yer alıyor.

yerinde saydı ASIK VASITA
EHLİYETİ BULUNAN

VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı

12.00 - 14.00 - 16.00 ■ 18.00 ■ 20.00

ELEMAN ARANIYOR

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

Şirket kuruluşları
geçen yıla göre 
azaldığı gözlendi. 
Ocak-Kasım döne
minde kapanan şir
ket sayısı 2006 
yılının aynı dönem
ine göre yüzde 3.08 
azalarak 30 bin 140 
oldu.
KASIM'DA HIZLI 
ARTIŞ-
Kasım ayında ise 
yeni açılan ve 
kapanan şirket 
sayısında hızlı bir 
artış olduğu belirlen
di. Bu yıl Kasım 
ayında açılan şirket 
sayısı 2006 yılının 
aynı ayına göre 
yüzde 11.29 artarak 
8 bin 599'a ulaştı.

YAŞAMIN KIYISINDA

TESTERE 4

İGemlIk KSrfel!

ELEMAN ARANIYOR

Sayfa 9

ŞOFOR ARANIYOR
Mür: 0.224 514 00 60

(Başvurular şahsen yapılacaktır.)

HJM ABONE OLDUNUZ MU?
. ..... abone olun ora ora

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 

Seanslar

12.00- 14.15. ■ 16.30-20.15

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

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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Esnafın umudu bayram
alışverişine kaldı

Yılbaşı biletlerinin 
teması trafikkazaları

Son aylarda yüzde 40 
daralma yaşayan 
esnaf ve iş dünyası, 
umudunu Kurban 
Bayramı ve yılbaşı 
alışverişine bağladı. 
İş dünyasının yüzde 
34'ü Aralık ayında 
işlerin artacağına 
inandığını ifade etti. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
(BTSO) her ay 
düzenli olarak 
gerçekleştirerek 
sonuçlarım 
kamuoyuyla pay
laştığı İç Piyasa 
Anketi'nin kasım 
ayı sonuçları belli 
oldu. Okulların açıl
ması ve Ramazan 
ayı'ndan sonra bir 
süredir "durgunluk" 
yaşayan ve satışları 
yüzde 40'ları geçen 
oranda azalan iç 
piyasa, umutlarını 
yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesi

yapılacak alış 
verişlere bağladı. 
Aralık ayında 
satışların artması 
yönünde beklenti 
taşıyanların oranı 
yüzde 34.06 oldu. 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, 
iç piyasada bir 
süredir devam 
eden durgunluğa 
işaret ederek, "İç

piyasa anketleri 
mizi incelediğimizde, 
tüccarlarımızın 
bayramdan 
bayrama satış 
yaptığını, 
diğer dönemlerde 
yaptıkları büyük 
oranlı indirimlere 
rağmen bile istenen 
düzeyde iş hacmi 
gerçekleştireme 
diklerine tanık 
oluyoruz" dedi.

Milli Piyango 
İdaresi, yılbaşı özel 
çekilişinin ana 
teması olarak trafik 
kazalarını belirledi 
ve vatandaşları 
kazalar konusunda 
yaran bir reklam 
kampanyası 
hazırladı.
Bir süre önce 
makamında uğradığı 
silahlı saldırı sonucu 
öldürülen Milli 
Piyango İdaresi eski 
Genel Müdürü İhya 
Balak'ın isteği 
doğrultusunda 
hazırlanan reklam 
kampanyası, 
yılbaşı biletlerinin 
satışa sunulmasıyla 
birlikte uygulamaya 
konuldu.
Büyük ikramiyenin 
25 milyon YTL 
olarak belirlendiği 
yılbaşı çekilişi için 
düzenlenen afişlerde 
büyük ikramiyenin 
yanı sıra toplam 
ikramiyenin 144

milyon YTL olduğu 
hatırlatılıyor ve 
trafikle ilgili çeşitli 
görüntü ve uyarılara 
yer veriliyor.
31 Aralık çekilişi 
afişlerinde trafikle 
ilgili verilen 
mesajlardan 
bazıları şöyle: 
"Şansınızı Trafikte 
Değil, Milli 
Piyangoda Deneyin", 
"Daha Fazla Şans 
İçin, Aşırı Hız, 
Yakın Takip,

Hatalı Sollama, 
Kırmızı Işık ihlali, 
Uzun Süreli 
Araç Kullanma, 
Alkollü iken 
Araç Kullanmadan 
Uzak Durun. 
Unutmayınız!
Trafik Kazaları 
Kader Değildir", 
"Trafikte Güvenliği 
Şansı Bırakmayın. 
Trafik Kurallarına 
Uymak, Uymayanları 
Uyarmak Hepimizin 
Görevidir"

KURBANLIK 
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve HUZURUN 

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ADRESİ BERKAY ET
BU BAYRAMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYACAKTIR.

KENDİ ÖZEL BESİMİZ, YÖREMİZ HAYVANLARINDAN OLUŞAN, 
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 
ÖZEL KESİM YERİMİZ OLAN KURTUL KÖYÜNDE VE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ 

GEMLİK BELEDİYE MEZBAHASINDA BAYRAM GÜNLERİNDE, İSLAMİ KURALLARA UYGUN 
VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI
Net Kemikli Et : 12.00-YTL
(Kesildikten sonra tartım)

1 Adet Büyükbaş Kesim : 150.00 - YTL
(İstenildiği gibi parçalama dahil)

BÜYÜKBAŞ HİSSEYE DE GİRİLEBİLİR.

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI 
Canlı Tartım : 7.50-YTL

1 yaşındaki kıvırcık koçlar 40-50 kg canlı ağırlıktadır, 
Daha yukarıda kilolarda hayvanın yağ oranı 
artığından tarafımızdan tercih edilmemiştir.

1 Adet Koç Kesim 35.00 ■ YTL

D E D If EV ^mlik Belediye MezbahasıDK■■ I K I Orhangazi Cad. Sonu
Berkay KIRMIZIAY

0.532 779 91 94 ■ 0.535 573 11 90
KREDİ KARTI 
GEÇERLİDİR.

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER
Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen fek resmi kesim 
yeri olan Gemlik Belediye Mezbahamdaki tesisimizde kesim 

hizmetinden yararlanabilirler. Sıra kayıt işlemleri 
başlamış olup müracaatların şahsen Belediye mezbahasına 

yapılması gerekmektedir.
BÜYÜKBAŞ KESİM : 150.00 - YTL
(Dört parçaya ayrılır.)
KÜÇÜKBAŞ KESİM ; 35.00 - YTL 

REZERVASYON İÇİN TEL: 0.224 51511® 
OSM, (Haydar Bey) : 0.532 65717 74
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Obezite ciddi sağlık riski Al I I il IVI I II II |Çinko eksikliği olan çocuklar buyuyemıyor
Ordu Üniversitesi 
(ODÜ) Ziraat 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Zekai 
Tarakçı, çinko mine 
rali eksikliği yaşayan 
çocuklarda büyüme 
geriliğinin baş 
gösterdiğini söyledi. 
Yrd. Doç. Dr. Zekai 
Tarakçı yaptığı 
açıklamada, tahıla 
dayalı beslenmenin 

yüksek olduğu 
Türkiye'de gelir 
düzeyi düşük insan
ların büyük ölçüde 
çinko minerali eksik
liği yaşadığını belirtti. 
Bu bölgede yaşayan 
çocukların çinko 
yetmezliğine bağlı 
olarak büyüme ve 
gelişme geriliği 
yaşadığını işaret 
eden Tarakçı, 
"Çinko, beyin gelişi
mi fonksiyonelliği 

açısından zorunlu 
bir mineraldir. Çocuk
ların gelişiminde ge 
rekli olan bu miner
alin eksikliğinde, bü 
yüme geriliği çok faz 
ladır. Çinko ayrıca, 
yaraların iyileşmesi, 
hücrelerin çoğala
bilmesi, tadın algılan
ması, bağışıklık 
sisteminin 
güçlendirilmesi, 
davranış ve öğrenme 
performanslarının 

artışı, yağların taşın
ması gibi bir çok 
olayda etkili bir rol 
üstlenmektedir" dedi. 
Çinko'nun çok farklı 
gıdalarda bulun
duğunu da ifade 
eden Tarakçı, 
"Bu kadar öneme 
sahip çinko, istiridye 
başta olmak üzere 
kırmızı ve beyaz 
etlerde büyük 
oranda bulunur" 
diye konuştu

ABD'de gençler 
arasında artan oran
daki obezliğin, 2035 
yılına kadar ülkede 
kalp hastalığı 
vakalarında artışa 
neden olabileceği 
bildirildi. 
New England 
Journal of 
Medicine'de bugün 
yayımlanan bir 
araştırmada, yaşam 
tarzına bağlı olan 
obezliğin halk 
sağlığında ciddi 
kriz yaratabileceği 
belirtildi.
Araştırma, ülkede 
2035'e kadar kalp 
hastası olan insan 
sayısının yüzde 
16 oranında 
artabileceğini, 
bunun da fazladan 
100 bin hastaya 
denk geldiğini 
ve obezliğin neden 
olduğu kalp 
hastalıklarına bağlı 
ölümlerinse yüzde 

19 artabileceğini 
ortaya koydu. 
Şan Francisco 
Üniversitesinden 
biyo istatistik 
ve salgın 
hastalıklar 
uzmanı Kirşten 
Bibbins-Domingo, 
yaptıkları 
araştırmanın, 
gençlerin büyük 
bölümünün 
30-35 yaşlarında 
kalp hastası 
olacaklarını 
gösterdiğini, 
bu durumun da 
daha fazla kişinin 
hastaneye yatması, 
daha fazla tıbbi 
prosedürler, 
kronik hastalıklar 
için daha fazla 
tedavi ihtiyacı, 
hastalık dolayısıyla 
rapor alma ve 
ortalama hayat 
süresindeki azalış 
sonucunu doğura
cağını söyledi.

Boşanan kadınlarda kalp krizi riski yüksek
Türk Kalp Vakfı ve B- 
Fit Sağlık ve Spor 
Merkezleri tarafından 
düzenlenen "Kadın 
Kalbi Konferansında 
konuşan Türk Kalp 
Vakfı Kadın Kalp Sağ 
lığı Merkezi Direktörü 
Prof. Dr. Filiz Ersel 
Tüzüner, boşanan 
kadınların diğer ka 
dınlara oranla kalp 
hastalığına yakalan
ma riskinin daha faz 
la olduğunu söyledi. 
Türk Kalp Vakfı'nın 
Şişli'deki merkezinde 
gerçekleşen konte 
ransta konuşmacı 
olarak Prof. Dr. Filiz 
Ersel Tüzüner'in yanı 
sıra Türk Kalp Vakfı 
Başkanı Çetin Yıldı 
rımakın, B-Fit Sağlık 
ve Spor Merkezi 
Kurucu ortağı Bed 

riye Hülya katıldı. 
Konferansta sağlıklı 
kalbe sahip olmanın 
yolları, sağlıklı bir 
kalple yaşama üzeri 
ne bilgiler ve tavsi 
yeler, kadınlara özgü 
risk faktörleri ve ka 
din kalp ve damar 
sağlığıyla ilgili soru
lara yanıt arandı. 
Türk Kalp Vakfı Baş 
kanı Çetin Yıldırıma 
kın, "Bütün or gan- 
larımız ne kadar sağ 
İlkli olursa olsun, 
eğer kalbiniz sağlıklı 
değilse hiçbir aniaıııı 
yoktur. Kalp ağır işçi 
dir. Kalp durduğu an 
da yaşam da biter. 33 
senedir kalp ve da 
mar hastalıklarıyla 
ilgili çalışmalar yapı 
yoruz. Türkiye kalp 
ve damar hastalık

larında maalesef bir
inci. Dünyada en çok 
ölüm kalp ve damar 
hastalıklarından olu 
yor. Şu anda sade 
kalp ve dama hastalık 
larından ölenler 17.5 
milyon, trafik kazala 
rından ölüm 1.5 
milyon" dedi.
Türk insanının spor 
yapma alışkanlığına 
sahip olmadığını 
söyleyen Yıldırıma 
kın, "Türk insanı 
maalesef hastalan 
dığı zaman doktora 
müracaat ediyor. 
Sağlık kontrolünden 
geçme alışkanlığımız 
yok. Kadınlarda 
obezite oranı arttı. 
Kalp ve damar 
hastalıkları genlerle 
alakalı. Akraba evlil
iği de bu hastalıklara 

neden oluyor. Dünya 
Kalp Federasyonu 
nun geçen sene yap
tığı araştırma çok 
ilginç sonuçlar ortaya 
çıkardı. Dünyada er 
keklerin kalp ve da 
mar hastalıklarında 
çok daha fazla 
riskleri var olarak 
bilinirdi.
Kalp ve damar 
hastalıkları erkek 
hastalığı diye 
söylenirdi.
Geçen sene dünyada 
17 milyon kişi 
hayatını kalp ve 
damar hastalıkların
dan hayatını kaybet
miş. Bunların 
8.6 mil yonu kadın. 
Bu yüzden Türkiye'de 
Kadın Kalp Sağlığı 
Merkezi kurduk" 
diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)|-^ ULAŞIM

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

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

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 1
Bütünler Likitgaz 513 80 00 R

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H 

r" l

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

E TAKSİLER

R
1

M

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
8 Aralık 2007 Cumartesi 

KAHRAMAN ECZANESİ 5131913 
9 Aralık 2007 Pazar 

FATİH ECZANESİ 5139127

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2925 

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 OFSEL 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



İGemlIkKBrfezl

ö'ÖRKEaa
KEBAP ve YEMEK SALONU

IÇaMloaniMU uatlarımız

MErVE. ikebap ve YEMEK SALONU
alhnizh Mkat çbijiğMl jfk. 0^10.

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 |
İskender + Tatlı 6.00 YTL. 1 1
Urfa Kebabı + Salata + Künefe 7.00 YTL 1
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran 5.00 YTL. ı 1
Pideli Köfte + Sütlaç 6.00 YTL. | 1

y SINIRSIZ KEBAP - KÖRE 1
EV yemeklerİ ■ 
TATLI ÇEŞİTLERİ 

Eİfi Zl/AMII l/IIDIIMVC

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 YTL
Adana Dürüm 3.00 YTL
Döner + Dürüm + Ayran 3.50 YTL
Çorba + Yemek + Pilav + Ayran + Salata 5.00 YTL

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:
.1 $KENIBE ■ PA^A ■ mercİmek ■ ezocel'n

HBH| İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK

Tel: 0.224 512 20 02

IVMIVIU l\VI\VIVI »fc
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

•GEMLİKIEL514 523Ş
SAN. TİC. LTD.

YENİ ADLİYE KARŞISI U|A
İLEMYEMEK

Turkcell, Vodafone. Avea 
Elektrik, Su, Telekom

K.K. Borçlan, Baâkur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI SMILE SHOPTAN 
SIRABEKLEMEDENtlDEYEBİLİRSİNİZ!

Snrile ADSL- Türk Telekom BAŞVURU NOml
- D-SMART SATIŞ NOKTASI

CEP TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL-VODAFONE-AVEA. KONTUN SATIŞI 
«-BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
«- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOI0JİK ÜRÜN1ER|

PRATİK KREDİ B"k' dolAŞMACİAN UyÇUN kREdİ SEÇENEklERİ li 

kREdİsİ ' TAŞIT kRECİİsİ VE koNUT kRECİİsİ J

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 ■ GEMLİK TEL: 0.224 5Î212 00



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 FILLI BOYA 
V JOTUN- DENİZ 

BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUA

S SIHHİ TESİSAT
•S AKSESUAR
S BİLİMUM İNŞAAT 

MALZEMELERİ

Kuruluş:1973

GEMLİK’İH ILK GONLOK SİYASİ GAZETESİ :
10 Aralık 2007 Pazartesi 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

Devlet Sanatçısı Ünlü Heykeltraş Prof. Dr. Tankut Öktem son yolculuğuna uğurlandı.

n ile «ilandı
Mimarlar Odası Gemlik Şubesi’nin 
9. olağan genel kurulu dün yapıldı

Osman Turan 
güven tazeledi

Boğaziçi Köprüsü’n 
de geçirdiği trafik kazasın
da yaşamını kaybeden 
Devlet Sanatçısı Heykeltraş 
Prof. Dr. Tankut Oktem, 
Cumartesi günü Küçük 
Kumla Mezarlığında goz 
yaşlan ile toprağa verildi. 
Öktem’in cenazesi Gemlik 
Çarşı Gami’nde öğle nama 
zindan sonra kılınan cenaze 
namazından sonra Küçük 
Kumla’da atölyesinin önüne 
götürüldü. Buradaki tören 
de duygulu anlar yaşandı.

Haberi sayfa 3'de

33 üyesi bulunan Mimarlar Odası Gemlik Şube 
si’nde yapılan 9. olağan genel kurulunda tek 
liste ile gidilen seçimlerde Osman Turan yeni 
den başkanlığa seçildi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eserleriyle yaşayanlar
Önceki gece Belediye Kültür Merke 

zi’nde Sanat ve Kültür Derneği’nin Türk Sa 
nat Müziği Konseri vardı.

Şef Erdinç Çelikkol, Gemlik, Orhangazi, 
Yalova, Bursa ve İzmit’te de korolar yöne 
tiyor. „ .

Bunun yanında Türk sanat müziğine de 
önemli eserler kazandırıyor.

Erdinç Hoca, 2007’nin son konserine ün 
lü besteci Avni Anıl’ın eserlerini koymuş.

Konserde Avni Anıl konuk sanatçıydı.
Devamı sayfa 5’de

“Almanya’dan 
para geldi” 

diyerek 
dolandırdı

Bursa’da bir eve ge 
len kimliği belirsiz 
kişi evsahibine "Tey 
ze sana ve Ayşe tey
zeye Almanya dan 
para geldi diyerek 
Auro yerine Brezilya 
parasıyla dolandırdı.
Yetkililer, dolandın 
cıların her yolu dene 
diğini, bayram alışve 
rişlerinde de dikkatli 
olunmasını istediler.
Haberi sayfa 8'de

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN : 
BİZE DANIŞMAYI |
UNUTMAYIN! '

TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLA)
İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA Sm

Tel: 0.224 513 11 75

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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isihwj*g
Şu teknoloji yok mu?

Giden geleni aratır diye bir söz vardır ..
Gerçekten de öyle..
Yıllar öylesine geçiyor ve "nitelik" o 

kadar bozuluyor ki geçip giden günleri yıl
ları aramamak olanaksız.

Teknoloji gelişiyor.
Bilim adına akıl almaz yenilikler gerçek

leşiyor.
Uzaklar yakın oluyor.
Uzayın sırrı çözüldü çözülüyor.
Sınırlar ortadan kalkıyor.
Ama ne var ki:
İnsan kalitesi aynı paralelde yükselmi 

yor.
Markalar arasında sıkışmış, karnı hor

monla doldurulmuş, kendinden başkasıçı 
düşünmeyen bir "prototip" tasarlandı ve 
yaratıldı.

Düşünmeyen, kayıtsız koşulsuz inanan, 
yürümenin, yemenin, uyumanın ötesinde 

। bir iş yapmayan "güruh" başarıldı.
Eski AKP Milletvekili Turhan Çömez'in 

de yimiyle kurşun askerler yaratıldı.
Tüm eylemler komutla..
Yemek yenilecek ye...
Parmak kaldırılacak kaldır..
Uyunacak uyu..
Beyni daha çok gelişmişlerin bir araya 

geldiği çok donanımlı bir merkez dünyanın 
canına sokuyor.

Ne değer bırakıyor ne yargı..
Nükleer denemeler yapıyorlar.
Hormonu insamnjljklerine işletiyorlar. _
Savaş dinamiklerini canlı tutmak için 

ellerinden geleni artlarına koymuyorlar..
Geçirebildiğine dişini geçiremediğine 

füzesini yerleştiriyor.
Ama ne istiyorsa o oluyor.
Doğal olarak dünyadaki gelişmeler 

Ortadoğu'nun tam da ortasında olan 
Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Türkiye çok önemli bir kapı..
Öyle bir kapı ki...
Sürekli açık..
FBI'dlar giriyor, ClA'cılar çıkıyor..
IMF'ciler giriyor, Dünya Bankacılar çıkı 

yor.
Ne hikmetse insanlık adına, ahlak adına, 

toplumsal değerler adına hiçbir şey 
girmediği gibi olanı da tutmak zorlaşıyor.

İnsanı insana bağlayan "yüce değerler" 
yok olup gidiyor.

Dolayısıyla yetenekler yitiriliyor..
Seçmeyi seçilmeyi bilmeyen insanlar 

geleceği yönlendiriyorlar..
Gelinen sonuca tesadüf denilebilir mi ?

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

^Gemlik Körfez’ internette
wvw.gemlikkorfezgazetesi.com

Mimarlar Odası Gemlik Şubesi’nin 9. olağan genel kurulu dün yapıldı

Osman Turan güven tazeledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Mimarlar Odası 
Gemlik Şubesi’nde 
yapılan 9. olağan 
genel kurulda 
Osman Turan 
yeniden başkanlığa 
seçildi.
Gürle İş Merkezi 
ikinci katında 
bulunan oda 
merkezindeki 
genel kurulun 
divan başkanlığını 
Haşan Sözüneri 
yaptı.
33 üyesi bulunan 
Mimarlar Odası 
Gemlik Şubesi’nin 
olağan genel 
kurulunda 
çalışma raporu 
okunarak kabul 
edildi.
Gelecek dönem 
çalışma raporunun 
da görüşüldüğü 
genel kurulda 
tek liste ile 
seçime gidildi. * 
Osman Turan'ın

baytaş' www.baytasinsaat.com
-----YENİ PROJEMİZ-------  

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesinde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

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: 51317 94

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
S Doğalgaz Kombi Sistemi,

Otoparklı, '✓Asansörlü,
✓ Hazır Mutfak, 
✓ Dış kapı çelik kapı, 
✓ iç kapılar amerikan kapı, 
✓ Salon ve odalar laminant parke, 
✓ Islak zeminler seramik

wvw.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Devlet Sanatçısı Ünlü Heykeltraş Prof. Dr. Tankut Öktem son yolculuğuna uğurlandı.

Gözyaşları ile uğurlandı Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstanbul'da 5 Aralık 
gecesi geçirdiği trafik 
kazasında hayatını 
kaybeden Devlet 
Sanatçısı, Heykeltraş 
Prof. Dr. Tankut 
Öktem, Küçük Kumla 
beldesindeki aile kab 
ristanına defnedildi. 
Cenazesi, Karaca 
ahmet Mezarlığı 
gasilhanesinden 
cumartesi günü 
sabahıalınarak Şişli 
Belediyesi’ne ait bir 
ambulansla Gemlik'e 
getirilen Öktem için 
ilk tören Çarşı Cami'n 
de düzenlendi.
Törene, Öktem'in 
kızları Oylum Öktem 
Işözen ve Pınar 
Doğan, Şişli Belediye 
si Başkan Danışmanı 
olan damadı Erhan 
Işözen, kız kardeşi 
Gülşen Akıncı ve 
yakınları ile sinema 
sanatçısı Eşref 
Kolçak, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Nilü 
fer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
Umur bey Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, Küçük 
Kumla Belediye Baş 
kanı Eşref Güre, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, yakın dostları, 
sanatçı arkadaşları 
ile askeri yetkililer 
ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Ünlü heykeltraşın 
Marmara Üniversite- 
si’nden öğrencileri ile 
atölye çalışanlarının 
da hazır bulundukları 
törende güçlükle 
ayakta duran kızları, 
babalarının Türk 
bayrağına sarılı 
tabutuna sarılarak, 
fotoğrafını öptüler. 
Öktem'in cenazesi, 
Çarşı Camiinde öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze nama 
zının ardından 
ambulansa konu
larak, Küçük 
Kumla'daki Tankut 
öktem Bulvan'nda 
bulunan atölyesinin 
önüne getirildi. 
Atölyenin önünde 
bir masanın üzerine 
tabutu konulan 
Öktem için dua eden 
sevenleri gözyaşları

na hakim olamadı. 
Öktem’in kızlar bura
da da babalarının 
tabutuna sarılarak 
“Bizi nasıl bırakıp 
gidersin” diye 
ağladılar. Oylum 
Öktem Işözen, 
naaşın, bir süre baba 
sının adını taşıyan 
bulvar boyunca 
sergilenen ve ök 
tem'in imzasını taşı 
yan heykellerin 
önünde omuzlarda 
taşınmasını istedi. 
Bu talebi yerine 
getiren vatandaşlar 
tarafından bir süre 
omuzlarda taşınan 
Tankut öktem'in 
cenazesi, daha sonra 
ambulansla Küçük

Kumla Mezarlığına 
götürülerek aile 
kabristanına 
defnedildi.
Bu arada, daha önce 
atölyesinde çalıştığı 
ünlü sanatçının ölüm 
haberini alınca, 
vatani görevini yerine 
getirdiği İzmir 
Narlıdere'deki bir
liğinden izin alarak 
törene katılan Haşan 
Yaraş, askere gitme 
den önce 6 yıl sürey 
le atölyede çalıştığını 
söyledi. Yaraş, şöyle 
devam etti:
"Çok büyük bir sanat 
adamını kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşıyo
rum. Kendisiyle ilgili 
ilginç bir anım da

Toplum çürüyor!....
DUYARSIZ, kof bir toplum haline geliyoruz...
Ateş düştüğü yeri yakıyor sadece...

Güneydoğu’da evladı ya da yakınları olanlar 
diken üstünde, kalpleri çarparak, her an korku 
ve endişe içinde gelecek haberleri bekliyorlar...

Sınır boyları karlar altında...
Mehmetlerimiz, sırtlarında 30 kg. Iık çantalar, 

ellerinde tüfeklerle, sıfırın altında 10-15 dere
cede bu vatan için dağ bayır dolaşıyor, her yer 
de terörist arıyorlar.

Büyük şehirlerin eğlence mekânlarında, lüks 
restoranlarda, barlarda, gece kulüplerinde ise 
hayatın tadını çıkaranlar, kolay kazananlar 
Güneydoğu’da kelle koltukta gezenleri düşün
müyor bile...

Karlı dağlarda ölüm yarışı, çalgılı barlarda 
eğlence ve keyif var.

Ancak şehit haberleri gelince kısa bir "Vah 
vah!" çekiliyor, az sonra her şey unutuluyor!

Televizyonda kadınlarımız göbek atıyor..
Eğlence yerlerinde vur patlasın, çal 

oynasın...:
"Boş ver onu sen... Dün akşamki diziyi 

izledin mi?"
"Abi, maç nasıldı maç? Bizim Cimbom iyiydi 

değil mi?"
"Otobüs kazalarında her gün daha çok insan 

ölüyor be!"
"Bizimkilerin Kuzey Irak’a girdiğine kim 

inanır?"
"Kim mi inanır? Kadir İnanır!" "Hah hah ha, 

hih hih hi, hoh hoh ho!"
"Bugün iki şehit varmış!"
"Yaa... Dün de bir tane vardı... Napahm, Allah 

rahmet eylesin!"
İnsanlarımız arasındaki bu tür konuşmalar 

artıyor, çoğalıyor bu da olaylara ne kadar duyar 
sız kaldığımızı gösteriyor.

Beni korkutan terör değil, bu umursamazlık
tır!

olmuştu. Bir gün izin 
almak üzere evine 
gittiğimde, sanırım 
telefonla binleriyle 
görüşmüş ve canı 
çok sıkkındı. Bana, 
"Bunlar beni öldüre
cek" demişti. Ben de 
ona 'Hocam siz 
ölmezsiniz, siz baş 
rol oyuncususunuz. 
Siz ölürseniz film 
biter' demiştim.
Bu söz çok hoşuna 
gitmişti, morali 
düzelmişti. Hocamı 
kaybettik ama 
bu film bitmez. 
Hocamızın izinde 
olacağız ve 

yoluna kaldığı 
yerden devam 
.edeceğiz."

Çürümüşlük..
Bir toplum içinden çürümeye başladıysa, 

kurtuluşu yoktur!
Bir toplum için en büyük tehlike budur..
Şimdi bu noktadayız!...
Ülkeyi saran bir de türban sorunu var.
0 da başka bir çeşit terör gibi!
Türban takan kadınların sayısı 4. kat arttı 

deniyor.
Siyasal simge niteliği taşıdığı hem Türkiye 

de, hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkeme 
si’nde yargı kararıyla kesinleşen türbanın, 
AKP’nin yarattığı özendirici iklimde geliştiğini 
gösteriyor.

Kadınlar türbana niçin böylesine rağbet 
göstermeye başladı?

Cevabı çok basit:
İnançtan değil, ortama ayak uydurmak ve bu 

ortamın yarattığı nimetlerden faydalanmak için! 
Alaturka kurnazlık..

Devletin zirvesindeki kişilerin eşlerinin 
başları sımsıkı kapalıyken, ülkede bakanların, 
genel müdürlerin, eşleri türbanlı olanlar arasın
dan seçilirken, bunun çıkar konusu olmasına, 
iktidarın nimetlerinden yararlanmak isteyenlerin 
çoğalmasına şaşırmamak gerekir.

Devletle işi olan erkek, kendisine kazanç 
kapısı açmak için eşinin ve kızlarının başlarının 
kapalı olması gerektiğini, yaşadığı olaylarla 
öğrenmiş bulunuyor.

0 da öyle yapıyor...
"Türkiye nereye gidiyor?" diye soranlara ben 

şöyle diyeceğim...
"Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete" 
Dini bu kadar istismar eden bir yönetimin, 
Türkiye’de barışı sağlayacağını düşünmek 

hayaldir!
Hayal.. <t ..
Bu sözümü unutmayın, çok şeyler görmüş 

biri olarak yazıyorum....
Bu gidiş kargaşa doğurur, sonuçta Türkı 

ye’ye yazık olun... ______

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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ndı
Avni Anıl, 79 yaşında.

Türk sanat müziği ile çocuk 
yaşlarda tanışmış, Üsküdar 
Halkevi Tiyatro ve Müzik bölüm 
terinden sonra 1946 yılında 
Üsküdar Müziki Cemiyeti’ne gir
miş. Buradan sonra besteciliğe 
başlamış.

1950-1960 yılları arasında 10 
bestesi TRT tarafından kabul 
edilmiş.

Daha sonraki yıllarda onlarca 
beste yaparak Türk Sanat müzi 
ğine unutulmaz eserler kazan 
dırmış.

Avni Anıl’ı geçtiğimiz gün
lerde TRT 2 deki bir programda 
izlemiştim.

Gemlik Belediye Sanat ve 
Kültür Derneği Başkanı yılın son 
konserini Avni Anıl’ın eserlerine 
ayırdıklarını ve kendisini davet 
ettiğini söyledi.

İzmir Konak Belediyesi de 
aynı gün kendini davet etmiş 
ancak, Gemlik’e önceden söz 
verdiği için İzmir konseri 16 
Aralık tarihine ertelenmiş.

Gemlik Sanat ve Kültür Der 
neği Türk Sanat Müziği Korosu, 
Çocuk Korosu, Gençlik Korosu 
ve Türk Halk Müziği Korolarını 
uzun yıllardan beri Gemlik’e

Eserleriyle Yaşayanlar

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

kazandırmış durumda.
Yaklaşık 16 yıldır Türk Sanat 

Müziği Korosu konserler veriyor. 
Bu dernek Gemlik’te Gemlik 
Belediyesi’nin ve bazı kurum- 
ların desteğiyle ayakta durabiliy
or.

Derneğin adı dikkat edilirse 
Sanat ve Kültür derneği değil.

Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneğidir.

Yani bu dernek, çalışmalarını 
Gemlik Belediyesi adına yapı 
yor.

Ancak, son yıllar hariç Bele 
diyeden gerekli desteği görmü 
yordu.

Bu derneğin müzik ile ilgili her 
türlü masraflarını Gemlik 
Belediyesi karşılamahdır.

Belediye Bütçesinden Derne 
ğe verilen katkı yeterli değildir.

Ben de bu Derneğin yıllardır 
üyesiyim.

En büyük isteğim bu koroda 
yer almak ve yıllar önce satın

aldığım udumu çalmaktı.
Ama, maalesef işlerden za 

man bulup, bu arzumu yerine 
getiremiyorum.

Bursa Büyükşehir Belediye 
si’nin Konservaturvarı var.

Buranın tüm masrafları Bü 
yük Şehir Beledisinden karşı 
lanıyor. Sayın Erdinç Çelikkol bu 
konservatuvarı kurmuş ve uzun 
yıllar şefliğini yapmış, sanat 
yönetmenliğinde bulunmuş ve 
müdürlüğünü yapmıştır.

Orhangazi Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği’nin de tüm 
masraflarını belediye karşılıyor.

Bizde ayrılan bu ödenek 
yetmediği için, dernek yönetici
leri sponsor aramak zorunda 
kalıyor.

Önceki gün yapılan konserin 
sponsorluğunu Özdilek A.Ş. 
karşıladı.

çiçek armağan edildi.
Gemlik’te amacına uygun ve 

düzenli çalışan tek dernek 
Belediye Sanat ve Kültür Der 
neğidir.

Bu derneğin çalışmalarını 
yapacağı daha düzgün bir sa 
lona ihtiyacı vardır.

Mevcut Konser Salonu küçük 
ve sıkııcıdır.

Önceki geceki konserde bal 
konda koltuğuma zor oturdum. 
Projesini kim yapmışsa helal 
olsun. Koltukların önünden 
geçebilmek için mutlaka ayağa 
kalkmanız gerekiyor.

Konseri izlerken kendimi 
Balıkpazarı Hamamı’nda san 
dım.

Havalandırma ses çıkardığı 
için çalıştırılmıyormuş! Perde 
desen arızalanıyor.

Tüm bu eksikliklere 
doyumsuz bir Türk 
ziyafeti sulundu.

Toplumuna eser 
insanlar ölmez.

karşın 
müziği

bırakan

Avni Anıl gibi sanatçılar 
geride bıraktıkları eserlerle daha 
uzun yıllar yaşayacaklar..

Onların şarkılarını çocuk-
Bunun için Özdilek halkla tarımız da zevkle söyleyecekler, 

İlişkiler Müdüresine Belediye çocukları da...
Başkanı tarafından bir demet

ACI KAYBIM

Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak 

aramızdan ebediyen ayrılan 
biricik kızım Emekli Öğretmen

YILDIZ BERZENÇ’i
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. 

Ruhu şad olsun.

Babası 
Kaptan Mehmet M.BERZENÇ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Roman Gecesi coşturdu Sohbet Köşesi
İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

GİRİT’TE YAŞANMIŞ OLAYLAR 
Mudanyalı Mehmet Şenkal’dan dinlediğim olay

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu’nun 
Belediye Kültür 
Merkezinde düzen
lediği Müzik Dans ve 
Roman Gecesi 
salonu dolduranlara 
eğlenceli bir 
akşam yaşattı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün de beğe 
niyle izlediği gecenin 
açış konuşmasını 
yapan okul müdürü 
Adnan Uluğ, kısa bir 
sürede hazırlanan 
programın izleyenler 
tarafından beğenile
ceğini söyledi. 
Blok Flüt, Gitar ve 
Keman'dan oluşan 
Orkestranın seslendir 
diği gece müziğinin* 
ardından Grup Hepsi 
Yalan'ın dans göste 
fileri izleyenlerden 
alkış aldı.
Müzik öğretmenleri 
Nezih Aklan ve Ser 
kan Beki'nin yönet
tiği Koro'nun Sis Da 
ğı Horonu, Biz 
Çaplan Güle Vermi 
şiz,jKârahisar Kalesi, 
Burçak Tarlası, Dağ 
lar Dağlar, İkinci Ba 
har ve Sevdan Olma 
sa türküleriyle coşan 
misafirler öğrenci
lerin sunduğu Ro 
man havasıyla 
doruğa ulaştı. 
Birbirinden güzel 
oyunları sergileyen 
öğrenciler Roman 
Havası eşliğinde sah 
nede hünerlerini ser 
gilerken salon adeta

alkıştan inledi.
Müzik öğretmenleri 
Nezih Atlan ve Ser 
kan Beki'nin birlikte 
sundukları resitalin

ardından Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu Müzik Dans 
ve Roman Gecesi 
sona erdi.

| ‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

tema Asmıımı ita mm1
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Babam Hüseyin'in lakabı PERVO 
LARİS (Bahçevan) idi ve bu şekilde 
anılırdı. Yaşam biçimini lakap olarak 
aldığı anlaşılıyor. Köylerinden kovul
duklarında Kandiya'da devam ettik
leri kah vede kendileri gibi köyünden 
kovulmuş, Kazım isminde bir arka 
daş edinmiş. Kazımlar köyden kaçar
larken babası vurulmuş, kısa süre 
sonra Kandiya'da ölmüş. Evli iki kız 
kardeşi annelerine sahip çıkmışlar. 
Bir zaman kendisi de ablalarına ya 
naşmış. Geliri olmayınca asalak ha 
yat yürümemiş. Günleri nerede ak 
şam, orada sabah şeklinde geçiyor
muş. Güzel bir raslantıda, sahilde 
balık çeken balıkçılara yardım edin 
ce, kendini tayfa olarak bulmuş san
dalda. Geliri olmasa da sigara kahve 
parası çıkıyor, karnı doyuyormuş. iki 
ay kadar çalışmış onlarla. Akşam 
üzeri iskeleye bağlı, sandalda ağları 
yerleştirirken, ertesi gün hareket 
edecek 80 -90 tonluk yelkenli tek
nenin Andon isimli Rum kaptanı iş 
teklif etmiş ona. Para sıkıntısı çek 
meşine karşın, pazarlık yapabilmesi 
için, işim var amma gelebilirim 
demiş. Cebine üç beş kuruş girecek 
ümidiyle Takaya tayfa olmuş. Kaptan 
orta yaşlı,denizin tuzundan, güneşin 
sıcağından kavruk yüzlü babacan 
adammış.

Havaya baktığında, havanın nasıl 
olacağını kestiriyormuş. Akşam ye 
meklerinde şarap pek eksik olmaz 
mış. iki yıla yakın sürede değişik 
memleket, değişik liman gezmiş gör
müş. Bu günlerin içinde çok kor 
kunç, hayatında unutamadığı, saatler 
yaşamış denizlerin ortasında. Aldığı 
para azmış amma takada kalan mal 
döküntüleri ile gittiği limanlardan 
aldığı nadir bulunan eşyaları iyi para 
ile satmasından gelen avanta çok 
tatlıymış. Onun için sıkmış dişini. 
Tekneye yobaz, bağnaz bir tayfanın 
gelmesiyle işi bozulmuş. Kazım'i 
horlayıp aşağılıyor, homurdanıp 
duruyormuş. Kaptanın sesi de pek 
çıkmayınca başı belaya girmektense 
tekne Girit'e geldiğinde bırakmış işi.

Babam ve amcası Ali'nin Kazımla 
kahvede muhabbet ve arkadaşlıkları 
gelişmiş. Bizimkilerin denizle en 
küçük ilişkileri olmamasına karşın, 
onları sandalla Anavatan Anadolu'ya 
kaçmalarını kafalarına yerleştirmiş. 
Rumların, kötü davranışlarından bık
mış, hürriyetleri uğruna ölümü göze 
alan üç arkadaş daha bulmuşlar. 
Aralarında topladıkları paralarla 7-8 
metre boyunda bir sandal almışlar, 
sandalın dona nımını, erzak, ku 
manya ne lazımsa yığmışlar sandala. 
Haziran ayının dolunay başlangıcın
da hayırlı gün Cuma günü yola çık
mayı Kararlaştırmışlar.

Karar verdiklerinde işin şaka 
olmadığı anlaşılmış. Hepsinin içine 
hüzün düşmüş. Girit'in o mis kokan 
portakalları, limonları, sarhoş vücut
lara serinlik, ferahlık veren yo sun 
kokulu imbatları tekrar solu yabile- 
çekler mi idi. Doğup büyü dükleri 
vatan belledikleri bu yerlerde kendi
lerini misafir hissediyor, her gün 
önünden umursamadan geçtikleri 
binaları, ağaçları, sokakları bellekleri 
ne kazımak istercesine tekrar tekrar 
süzüyorlarmış. Hepsine içten el sal
layıp Allaha ısmarladık diyorlarmış.

Ayrılık gelip çattığında, altısı da 
boy aptesti alıp Cuma namazı kılmış. 
Sandala binip sahilden ayrılırlarken 
göz pınarları yaşla dolmuş. Sahilde 
el sallayanlar gözlerde küçülüp kay

bolurken, sandaldakiler kendilerini 
gecenin alaca karanlığından, denizin 
koyu karanlığında bulmuşlar. Bütün 
güvenceleri, Kazım'ın deniz deneyim 
leri imiş. Dört kişi kürek çekiyor, iki 
si dinleniyormuş. İlk günlerde san
dal uçarcasına gidiyormuş. Üstte 
açık, altta koyu mavi dünya içinde. 
Elleri kan toplayınca hızlan eksilmiş. 
Tam dalgalara alışmaya başladıkları 
beşinci gün öğle sıraları fırtına başla 
mış, etrafta kıyamet koparıyormuş. 
İki Kişi sandaldan sulan boşaltıyor, 
Kazım dümende ustalığını göster 
meye çalışıyor, arkadaşlarına kork
mayın diyerek moral veriyormuş. 
Öyle an gelmiş ki, Allaha sığınmak
tan başka çare bulamamışlar. Hep 
bir ağızdan avazları çıktığı kadar (la 
ila he ilallah Muhammeden resulul- 
lahjşeklinde yalvarmaya yakarmaya 
başlamışlar. Yalvarışları arasında 
balıkların etlerini nasıl çekiştirip 
parçalayacağı düşüncesi akıllarına 
saplanmış, korku içindelermiş.
Sabaha karşı Allah yalvanşlannı 
duymuş ve onlara acımış olacak ki 
onları yutmak için üzerlerine hücum 
eden efenizin dalgaları küçülmeye 
başlamış. Bütün kumanyaları ıslan
mış, tuzfanmış. iki üç gün sonra 
suları da azalmış. Susuzluk kor 
kuşuyla başlarındaki poşuların ucu 
nu ıslatıp ağızlarında tutarak, susuz 
luklarını ağızlarının köpürmesini 
önlemeye çalışıyorlarmış. On iki yıl 
kadar uzun gelen, on iki gün kürek 
çekmişler. On ikinci gün ufukta beli 
ren karaltı çılgın haykırışlarla hepsi
ni birbirinin üzerine yumak yapmış. 
Güç gelmiş kollarına, ellerinin acısı
na aldırmadan kürekleri kırmak ister
cesine çekiyorlarmış. Önce öndeki 
küçük bir adaya çıkmışlar, ilk işleri 
toprağı öpmek olmuş. Sonra ana 
karaya çıktıklarında Bodrum'a gel 
diklerim öğrenmişler. (Not: Adanın • 
varlığını ne duymuş, ne de haritada 
görmüştüm. Gülünç duruma düşe
bilirim endişesiyle yazmaktan vaz 
geçmiştim. Adanın varlığını sahil 
güvenlik biriminde görev yapmış bir 
astsubay arkadaşıma "evet Karaada 
diye küçük bir ada var " diye doğru
latınca yazmaya karar verdim.)

Böylece ölümü göze alarak çıktık
ları yolculuk, mucize ile son bulmuş. 
Özlemleri anavatan Anadoluya, hür- i 
riyetlerine kavuşmuşlar. Birkaç gün 
dinlendikten son ra üç kişi Boa 
rum'da kalmış, babam amcam ve bir 
arkadaşı İzmir'e geçmişler. Babam J 
İzmir'in Yeşildere semtinde küçük bir 
bahçe alarak oraya yerleşmiş.

Yetiştirdiği zerzevatla geçiniyor- I 
muş. O sıralarda Yunanlılar işgal 
etmiş İzmir'i, günlerce sıkıntı çek- ı 
miş. Yunanlılar bozulup kovulunca fl 
bu günkü fuar alanı Ermeni mahalle
si imiş. Türk ordusu İzmir'e girerken I 
Ermeniler korkudan kendi evlerini 1 
yakıp kaçmışlar. Yanmış evlerden 
topladığı yanık bakır kapları mezarlık 
başında bir yahudiye satarak geçin
miş bir müddet. Daha sonra Yeşilde ■ 
renin arka tarafında esir kampı kurul 
muş. Arap lakaplı bahçe komşusu 
esir kampından liste ile aldığı esirleri 
bir bir buçuk kuruşa bahçesinde 
çalıştırırmış, Esirler değişik yemek 
.sigara ve bahçedeki dut erik gibi 
meyveleri yiyebildiklerinden severek 
işe gidiyorlarmış. 1929 yılında sel 
veya dolu afeti olmuş, bahçesi zarar 
görünce bahçeyi satmış ve Mudan 
ya'ya gelip yerleşmiş diye anlatmıştı 
bana.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sırası Geldikle
İnan TAMER

PROF. DR. TANKUT ÖKTEM
O trafik canavarı yok mu, o 

trafik canavarı.
Cana, kana doymuyor.
Nice canları aldığı gibi, Prof. 

Dr. Tan kut Öktem’i de aramız
dan erken ve zamansız aldı.

Prof. Dr. Tankut Öktem, ülke
mizin yetiştirdiği ünü dünyaya 
yayılmış bilim ve sanat 
adamıydı.

Aklını elini Türk ulusunun 
saygınlığını artırıp, pekiştir
mek için kullandı.

Türk ulusunu esaretten kur
tarıp Cumhuriyet kuran Kuva-i 
Milliye ruhunu yaşatmak ve 
benimsetmek, önder Atatürk’ü 
ve hizmetlerini unutturmamak- 
la geçti 67 yıllık ömrü. Yurdu 
bu uğurda sanat eseri olan 
heykelleri ile donattı.

Adam gibi adamdı Tankut 
Öktem.

Türk insanın gönüllerinde 
taht kurdu.

İnsanı sevdi sevdiği için 
sevildi.

Binlerce gencimizi eğitti, 
görsel sanata yöneltti.

Sanat adamı özelliği, alçak

gönüllü olmak, kibir! gururu ol 
mamak, insanı, hayvan, doğayı 
sevmek, insan ilişkilerini canlı 
ve sıcak tutmaktır.

Bütün bu özellikler iledir ki, 
Türk sanat, bilim ve sade 
vatandaşı kaybına gözyaşı 
döktü.

Yurdun dört bir yanından son 
yolculuğuna uğurlamak için 
koşup geldi. Gelemeyenler 
cami avlusunu çelenklerle do 
nattı, vatandaşlık haklarını ken
disine helal etti.

O biz de olan haklarını, 
bıraktığı eserleri ile çok çok 
önceden armağan etmişti.

Türk ulusunun başı sağolsun.
Allah’ın rahmeti, merhameti 

üzerine olsun.
Uğursuz kazada yaralanan eş 

ve evlatlarına acil şifa ve uzun 
ömür dileklerimi saygı ile 
sunarım.

Aynı kazada yaralanan gazete 
miz köşe yazarı arkadaşım ve 
ağabeyim Özçan Vural’ın 
kızı ve damadına da geçmiş 
olsun ve şifa dileklerimi 
saygı ile sunarım.

eğlence dolu bir partiye nedersin?
Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir

* Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 
* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon : 0 224 525 17 00 GSM: 0 532 546 45 75

STÜDYO GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı) 
No: 2 GEMLİK Tel: 0 224 514 41 71

BAŞSAĞLIĞI
••

Evlatlarımız Canan ve Kadir OZYALÇIN’ın da 
içinde bulunduğu feci kazada 

çok değerli, yeri doldurulmaz sanatçı, hümanist, 
sevgi dolu insan, aziz dostum

Prof. Dr. Tankut ÖktemT
kaybettik. Ailece acımız sonsuzdur. 

Eşine sağlıklar, çocuklarına sabırlar diler, 
acılarını paylaşırız.

Diş Dekimi Özcan Vural ve Eşi
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“Almanya’dan 
para geldi” 

diyerek dolandırdı

El şakası yüzünden arkadaşını bıçakladı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir eve gelen kimliği 
belirsiz kişinin, 
"Teyze sana ve 
Ayşe teyzeye 
Almanya'dan para 
geldi" diyerek 
'Avro* diye Brezilya 
parası verdi. 
Ev sahibi 
dolandırıldığını 
anlayınca polise 
başvurdu.
Edinilen bilgiye 
göre, Hacı Seyfettin 
Mahallesi İncirlik 
Caddesi'nde ikamet 
eden Nurten Ç.'nın 
(45) evine gelen 
kimliği belirsiz 
bir kişi; "Teyze, 
Ayşe teyzenin 
Almanya'daki kızın
dan Ayşe teyzeye 
ve sana para geldi. 
Sana 2 bin, Ayşe 
teyzeye de 2 bin 
600 YTL para geldi. 
Ayşe teyze evde 
yok, onun parasını 

da sana bırakayım. 
İstanbul'dan uçağım 
kalkacak, geç 
kalıyorum, ama 
param kalmadı" 
dedi.
Bunun üzerine 
Nurten Ç., yüzüğü 
ve küpesini 
şüpheliye verdi. 
Altınları alan şüpheli, 
'al bu paralar 
Avro, ben altınları 
bozdurup gelceğim* 
diyerek evden 
ayrıldı. Bir süre 
sonra şüphelinin 
verdiği paralanın 
geçersiz Brezilya 
parası olduğunu 
öğrenen Nurten 
Ç., polise müracaat 
etti. Polis, dolandın 
cinin yakalanması 
için soruşturma 
başlatırken, 
vatandaşları, 
tanımadıkları 
kişileri evlerine 
almamaları 
konusunda uyardı.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
birlikte alkol alan 
2 kişinin 'el şakası' 
kavgası kanlı bitti. 
Bıçakla yaralanan 
kişi hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre,

Kız arkadaşı tartışması kanlı bitti
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde, 
iki kişinin kız 
arkadaşı meselesin
den kaynaklanan 
kavgası kanlı bitti. 
Yaralanan genç has
taneye kaldırılırken 
olayın zanlısı polis

Otomobilden atılan kurşunla yaralandı
Bursa'da, gazinonun 
otoparkçısı olarak 
çalışan kişi, yoldan 
geçen bir otomobil 
den atılan kurşunun 
omuzuna isabet et 
mesiyle yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Polis, olaya karışan 
kişi veya kişileri 
arıyor.

Zafer Mahallesi 
Ankara yolu üzerinde 
birlikte alkol alan 
Serkan P. (35) ve 
arkadaşı Ümit B. (42) 
birlikte alkol 
almaya başladı. 
Bir süre sonra el 
şakası yüzünden 

tarafından gözaltına 
alındı.
Ednilen bilgiye göre, 
Cemal Nadir 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda, 
Özcan K. (20) ile 
Ferhat Ö. (23) kız 
arkadaşı meselesi

Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Kuruçeşme 
Mahallesi'ndeki bir 
gazinoda otoparkçılık 
yapan Özcan Y. (32), 
4-5 el silah sesi 
duyduğunu bir süre 
sonra omuzunda 
sıcaklık hissettiğini 
belirterek hastaneye 

iki arkadaş tartış
maya başladı. 
Ümit B., eline aldığı 
bıçakla alkol alan 
kişiyi bıçakladı. 
Yaralanan Serkan 
P., tedavi altına 
alınırken zanlı 
Ümit B. Bursa 

yüzünden 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya dön
mesiyle ferhat Ö., 
eline aldığı bıçakla 
Özcan K.'ı kalçasın
dan bıçakladı.
Yaralanan genç 

müracaat etti. 
Yapılan tedavide 
Özcan Y.'ın 
omuzundan bir adet 
kurşunun giriş-çıkış 
yaptığı belirlendi. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatan polis, 
görgü tanığı İbrahim 
O.'nun ifadesine baş 
vurdu. İbrahim O.,

Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekiple 
rince yakalandı.
Yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, 
olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

hastaneye 
kaldırılırken olayın 
zanlısı Ferhat Ö. polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Yaralının 
sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, 
olayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

plakasının tam 
alamadığı bir 
otomobilden silahla 
ateş edildiğini ve 
kurşunlardan birinin 
Özcan Y.'a isabet 
ettiğini söyledi. 
Polis, yaralama 
olayına karışan 
maganda veya 
magandaları arıyor.

EHDÖKTİF

lS667.0Q0.-X4fi5a.000

6 L 1 *

ws „ .L 

.15403.000

KAPASİTIF 
*90

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

www.umelsan.com.tr 
Jnfo@umelsan.com.tr

YUKARIDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 
AĞUSTOS AYI FATURASINDA 
KAPASİTİF ENERJİYE PARA 
ÖDENMEZKEN, EYLÜL AYI 

FATURASINDA KAPASİTİF ENERJİYE
369.39+KDV(435.88YTL) 

PARA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Mffl.tm .. 0.000 —617-4.001
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Trafo Kayb» y 
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Tüketim Totar^^

A DİKKAT!!
ELEKTRİK FATURALARINIZDAKİ 

ARTIŞIN SEBEBİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

S

EYLÜL AYI FATURASIAĞUSTOS AYI FATURASI

' ^DYlNXUYGUlA^AYA GÖRE' MESKENLER HARtÇ 15 KVA VE ÜZERİ
| TESİSLERDE KAPASİTIF ENERJİ BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLECEK OLMASIDIR.

AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN ENDÜKTİF REAKTİF ORANI %20, 
[ KAPASİTIF 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.

25

UMELSAN, UZMAN KADROLARI VE YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE 
BU KONUDAKİ SORU VE SORUNLARINIZA ÇÖZÜN ÜRETMEKTEDİR.

| BİLGİ İÇİN... 0226 81229 - 0226 812 23 66

1
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[BAY MUSTAFA ÖZALP EML/LK'T/LN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
i

http://www.umelsan.com.tr
mailto:Jnfo@umelsan.com.tr
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Sosyal güvenlik 
priminde işveren 

payı düşüyor

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer Çağla 
yan, sosyal güvenlik 
priminde işveren 
payının 5 puan 
düşürülmesinin, 
2008 yılı içinde 
gerçekleştirileceğini 
söyledi.
Bakan Çağlayan, 
"Yeni İstihdam 
Kredisi Faiz Deste 
ği" ile ilgili düzen
lediği basın toplan
tısında, sosyal 
güvenlik primleri ile 
ilgili bir soru üze 
rine, bu konuda 
bakanlar arasında
görüş farklılığı 
bulunmadığını 
belirterek, zaten 
konunun hükümet 
programında yer 
aldığını hatırlattı. 
İstihdam kredisi faiz 
desteği paketinin 
18 aya yönelik 
olması nedeniyle, 
bu kapsamda işe 
alınanların süre 
sonunda iş güven
liğinin sağlanıp 
sağlanmayacağına 
yönelik soru üzerine 
Çağlayan, destek 
kapsamında işe 
alınanların 18 ay 
boyunca istihdam 
edilme zorunluğu- 
nun bulunduğunu, 
istihdam edilenlerin 
bu süre içerisinde 
işten çıkarılması 
halinde kredinin, 
normal krediye 
döneceğini söyledi

Bakan Çağlayan, 
işletmelerin 18 ay 
çalıştırdığı kişiyi 
gözden çıkartamaya' 
cağını, bunu kendi 
tecrübelerinden de 
bildiğini belirterek, 
hiç iş tecrübesi 
olmayan bir ele
manın dahi 18 ayda 
zaten işi öğreneceği
ni kaydetti. Destek 
alan işletmelerin, 
sadece istihdam 
edilen kişi açısından 
değil, 100'e yakın 
alandaki kriterler 
çerçevesinde 
kontrol edildiğini 
ve denetimlerinin 
yapıldığını ifade 
eden Çağlayan, 
kredilerin geri öden
mesi konusunda 
da sıkıntı yaşan
madığını söyledi. 
Önümüzdeki 
dönemde yapılacak 
çalışmalara yönelik 
bir soru üzerine, 
2008'de istihdamın 
çeşitlendirilmesi, 
işsizliğin azaltılması 
konusunda çok 
önemli çalışmalar 
olacağını bildiren 
Çağlayan, 
bunların büyük bir 
kısmının Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
tarafından 
yapılacağını, 
özellikle mesleki 
eğitim konusunda 
yoğun çalışmaların 
gerçekleştirileceğini 
bildirdi.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı

YAŞAMIN KIYISINDA
TESTERE 4

ELEMAN ARANIYORELEMAN ARANIYOR
AĞIR VASITA 

EHLİYETİ BULUNAN 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Mür: 0.224 514 00 60 

(Başvurular şahsen yapılacaktır.)

İGeıMrfeı! ABONE OLDUNUZ MU? ■
l ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 

Seanslar
12.00- 14.15.- 16.30 - 20.15

12.00 - 14.00 -16.00 ■ 18.00 - 20.00

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve mutfak islerinde çalışacak 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Tel : 513 47 39

Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI 

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


iU Aralık 2007 Pazartesi Gemlik KHrfez Sayfa 10

Genç timsahlar acımadı: 7-2

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Deplasmanlı Gençler 
Bölgesel Liginde 
Gemlik'te oynanan 
maçta Bursaspor 
Orhangazi Gençlerbir 
liğini rahat yendi 7-2 
Maça 5'nci dakikada 
Emre Kürküt'ün 
attığı golle moralli 
başlayan Bursaspor, 
13 ve 27'de Meh 
med'le durumu 3-0 
yaptı. Maçın başarılı 
isimlerinden Emre 
Kürküt'ün 35'te 
attığı golle Bursaspor 
ilk yarıyı 4-0 önde * 
kapadı. İkinci yarıya

hızlı başlayan 
Orhangazi Gençler 
birliği 46 dakikada 
Ahmet'le durumu 4-1,

yaptı. 59'da Serhad 
ve 66'da yine Emre 
Kürküt'le bir gol 
bulan Bursaspor

601 öne geçti. 
87'de Mustafa ile 
maçı 6-2 yapan Or 
hangazi Gençlerbir

liği 90+2'de Bursa 
spor'lu Sadettin'in 
golüne engel olama 
yınca maç Bursa 
spor'un 7-2 gali
biyetiyle sona erdi. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER :
Erdinç Derya (8) Y. 
Emre Akalın (8) 
Serkan Yavruk (8) 
ORH.
GENÇLERBİRLİĞI : 
Ufuk (4) Mustafa (5) 
Özgür (4) Ali (4) 
Yiğitcan (5) Kudret (5) 
Uğur Seriz (4) 
İbrahim (4) (Samet 4) 
Cüneyt (4) (Rıdvan 3)

Türker (5) Ahmet (6) 
BURSASPOR : 
Ceyhun (6) 
(Ümray 4) Aytaç (5) 
(Serhad 3) Ersin (6) 
Caner (6) M. Kemal 
(6) Muhammed (7) 
Ömer (7) Sercan (7) 
Mehmed (8) Emre 
Kerküt (8) (Sadettin 
5) Emre Ersöz (7) 
GOLLER :
Dk. 5-35-66 Emre 
Kerküt Dk. 13-27 
Mehmed Dk. 59 
Serhad Dk. 90+2 
Sadettin (Bursaspor) 
Dk. 46 Ahmet 
Dk. 87 Mustafa (Orh. 
Gençlerbirliği)

KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve HUZURUN 

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ADRESİ BERKAY ET
BU BAYRAMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYACAKTIR.

KENDİ ÖZEL BESİMİZ, YÖREMİZ HAYVANLARINDAN OLUŞAN, 
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

ÖZEL KESİM YERİMİZ OLAN KURTUL KÖYÜNDE VE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ 
GEMLİK BELEDİYE MEZBAHASINDA BAYRAM GÜNLERİNDE, İSLAMİ KURALLARA UYGUN 

VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER
Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi kesim 

yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki tesisimizde kesim 
hizmetinden yararlanabilirler. Sıra kayıt işlemleri 

başlamış olup müracaatların şahsen Belediye mezbahasına 
yapılması gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ KESİM : 150.00 - YTL
(Dört parçaya ayrılır.)
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 35.00 - YTL 

REZERVASYON İÇİN TEL: 0.224 5131148 
CSM. (Haydar Bey) : 0.532 65717 74

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI

Net Kemikli Et : 12.00-YTL
(Kesildikten sonra tartım)

1 Adet Büyükbaş Kesim : 150.00 - YTL
(İstenildiği gibi parçalama dahil)
BÜYÜKBAŞ HİSSEYE DE GİRİLEBİLİR.

BERKAY ET
Berkay KIRMIZIAY

0.532 779 91 94 - 0.53557311 90

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI 

Canlı Tartım : 7.50-YTL
1 yaşındaki kıvırcık koçlar 40-50 kg canlı ağırlıktadır. 
Daha yukarıda kilolarda hayvanın yağ oranı 
artığından tarafımızdan tercih edilmemiştir.

1 Adet Koç Kesim 35.00-YTL

Gemlik Belediye Mezbahası 
Orhangazi Cad. Sonu

KREDİ KARTI 
GEÇERLİDİR.



!0 Aralık 2007 Pazartesi Gemlik KHrfezÖ Sayfa 11

Cep telefonu 
kanser riskini 

arttırıyor

İsrail! Zailim adamları 
taratır, "an yapılan 
bir araştırmaya 
göre, düzenli cep 
telefonu kullanımı, 
tümörlerin büyüme 
riskini arttırıyor.
Amerikan 
Epidemoloji 
Dergisi'nde yayın
lanan araştırmada, 
ayda 22 saatten 
fazla cep telefonu 
kullanan kişilerin 
tükürük bezlerinde 
tümör büyüme 
riskinin yüzde 50 
arttığı belirtildi. 
Araştırmada, tele
fonu kulaklıkla kul
lanmayan veya 
cihazı hep aynı 
kulağına götüren 
kişilerde bu riskin 
daha da yüksek 
olduğu açıklandı.

Araştırma, 2001- 
2003 yılları arasında, 
yaşları 18'in üstünde 
olan, 402 iyi huylu 
tümör taşıyıcısı ve 
58 kötü huylu 
tümöre sahip kişiler 
üzerinde gerçek
leştirildi. Araştırma, 
Chaim Sheba Sağlık 
Merkezi ve Dünya 
Sağlık Örgütü'nde 
kanser ve radyoloji 
uzmanı olarak görev 
yapan Doktor Siegal 
Sadetzki 
öncülüğünde bir 
grup tarafından 
gerçekleştirildi. 
Araştırmanın, gün
lük kullanıcılar ve 
işleri nedeniyle tele
fonu daha çok kul
lanmak zorunda 
kalan kişilerle kısıtlı 
kaldığı belirtildi.

Depresyon, toplumda 
görülme sıklığı en 
çok olan bozukluklar 
arasında yer alıyor. 
Bir kişinin hayatı 
boyunca depresyonla 
yüzleşme olasılığı, 
kadınlarda yüzde 
10-25, erkeklerde ise 
yüzde 5-12 arasında. 
Acıbadem Sağlık 
Grubu'ndan 
Klinik Psikolog 
Reyan Kanyas, 
"Depresyondaki 
kişiye faturalarını 
ödemek, derse 
girmek, basit 
kararlar vermek, 
kendisini arayanları 
geri aramak gibi 
gündelik işler 
bile ağır geliyor" 
diyor.
İşteki zorluklar, bir 
yakının kaybı, ayrılık
lar depresif duygular 
yaşanmasına neden 
olabiliyor. Klinik 
depresyon herkesin 
yaşadığı üzüntü, 
hayal kırıklığı ve 
yas deneyimlerinden, 
duygunun hem 
yoğunluğu hem de 
süresi açısından 
farklılık gösteriyor. 
Klinik depresyon 
yaşayan bir insanın 
duygularında, 
düşüncelerinde, 
davranışlarında 
ve kendisiyle 
ilgili görüşlerinde 
büyük değişimler 
oluyor. Örneğin, 
basit kararlar vermek, 
fatura ödemek, 

derse gitmek ve 
arayanları geri 
aramak gibi 
gündelik işler ağır 
gelmeye başlıyor. 
Depresyondaki 
bir insan genelde 
olumsuz düşüncelere 
takılır, kötü 
deneyimlerine 
odaklanır, kendini 
başarısız olarak 
tanımlar, her şeyin 
umutsuz olduğu 
izlenimine kapılabilir 
ve başkalarına 
yük olduğunu 
düşünür. Ağır 
veya uzun süreli 
depresyon kişinin 
kendine güvenini 
zedeleyebilir ve H 
ölüm, intihar - 
düşüncelerine - 
neden olabilir.
Reyan Kanyas, 
depresyonun belirti
lerini şöyle sıraladı: 
- Depresif duygular 

ya da duygusuzluk 
- Hayattan tat 
alamama ya da 
ilgi duymama 
- Ağlama krizleri, 

üzüntü, ve sinirlilik 
- Hiç uyuyamama ya 
da çok fazla uyuma 
- İştah ve kiloda 
belirgin değişiklikler 
- Yorgunluk ve 
enerji kaybı 
- Konsantre olmada 
ve karar vermede 
zorlanma 
- Umutsuzluk, 
değersizlik ve 
güçsüzlük duyguları 
- Suçluluk duygusu 
ve kendini eleştirme 
- Cinsel isteksizlik 
- İntihar düşünceleri 
ya da denemeleri 
BÜYÜK 
DEĞİŞİKLİKLER 
DEPRESYON 
NEDENİ 
Depresyondaki bir 
kişinin yaşadığı 
deneyimle ilgili 
"neden ben?"sorusu- 
nun basit bir yanıtı 
yoktur. Klinik 
depresyonun 
nedeni biyolojik, 
genetik, psikolojik 
ve toplumsal 
faktörlerin toplamıdır. 
Büyük yaşam

değişiklikleri, stresli 
olaylar, hormonal 
değişiklikler, alkol 
ve uyuşturucu 
kullanımı, depreş 
yonun oluşmasına ya 
da ağırlaşmasına 
neden olabilir. 
Reyan Kanyas, 
depresyonun 
nedenlerini şöyle 
sıraladı:
"Stres ve yaşam 

değişikliklerine 
adapte olma 
güçlükleri 
"Doğruluğu olmayan 
negatif düşünceler 
"Beyin aktiviyelerinin 
azalması 
"Beyinde yapısal 
bozukluklar
"Genetik ve hormonal 
faktörler 
Depresyondan 
kurtulmak için en 
çok önerilen tedavi 
yönteminin, 
"kişisel psikoterapi" 
olduğunu belirten 
Reyan Kanyas; 
ayrıca olumsuz 
düşüncelerin 
geçerliliğini 
sorgshyıp bunların 
olu darı ile 
de piştirmenin, 
p/koterapinin 
amaçlarından 
biri olduğunu 
vurguladı.
Kanyas, ilaç 
tedavisi ve ışık 
terapisinin de 
depresyon 
tedavisinde kul
lanılan yöntemlerden 
olduğuna değindi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 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
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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 2467
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
10 Aralık 2007 Pazartesi 

BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 14 

Tel: 513 01 43 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2926 

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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KEBAP ve YEMEK SALONU 

fÇaM^aMiaU J^gUatutiM

MERME 

KEBAP ve YEMEK SALONU 
te altenlzte takat ibıcığlnla tık aîtıs

Adana Kebap + Ay ran+Salata 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 
10 Adet Lahmacun +1 Litre Cola 
Kıymalı Pide + Ayran + Salata 
Adana Dürüm 
Döner+Dürüm+Ayran

6.00YTL
10.00 YTL 
12.50 YIL
3.50YTL 
3.00 m 
3.50YTL

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 
5.00 YTL.
6.00 YTL.

Çorba+Yemek+Pilav+Ayran+Salata 5.00 YTL
ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: ' ‘Z 

İŞKEMBE - PAÇA ■ MERCİMEK - EZOGELİN

İstiklal Cad. No: 20/A-GEMLİK
• Tel: 0.224 512 20 02

/SINIRSIZ KEBAP -KÖFTE 
EV YEMEKLERİ- 
TATLI ÇEŞİTLERİ

/'KAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

YENİ ADLİYE KARŞISI 44/A-GEMLİKTEL514 523S
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FÜTURA ÖDEME NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone, Avea 
Elektrik, Su, Telekom

K.K. Borçları, Bafikur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI SMILESHOP’TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Sınile ADSL-Türk Telekem BAŞVURU NOKTASI
--D-SMART SATIŞ NOKTASI ]
- CEP TELEFONU SATIŞI
•-TURKCELL-VODAFONE• AVEA-KONTÜRSATIŞI
- BİLGİSAYARSATIŞveAKSESUARLARI
' CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOIPJİK ÜRÜN1ERI
DDATİK KPFDİ BanIca BanIca doİAŞMAdAN uyquN knedi seçeneIcLerİ | linl IBİbLİJİ_________ İliTİyAÇ kREdİsİ " TAŞIT klK-dİsİ VE koNUT kREdİsİ

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 5T2T12 00 J
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Ünlü Bestekar Avni Anıl’ın eserlerinden oluşan Türk Sanat Müziği Konseri’nde doyumsuz anlar yaşandı

vnı Anıl,

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu Şef 
Erdinç Çelikkol 
yönetimindeki 
2007 yılının son 
konserinde ünlü 
Bestekar Avni Anıl’ın 
eserlerinden seçilmiş 
parçalar seslendirdi. 
Cumartesi gecesi 
Belediye Kültür Mer 
kezi’nde saat 20.oo’ 
de konseriri Konuk 
Sanatçısı Ünlü Beste 
kar Avni Anıl’di. 
Geceye Kaymakam/*, 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Umur 
bey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Şair Hüseyin Balkancı 
ve Türk Sanat Müziği 
sevenler katıldı. 

Kaymakam Mehmet Baygül - Avni Anıl

iki bölümden oluşan 
konserin birinci 
bölümünde kürdili 
hicazkar, rast, 
nihavend makamında 
eserler koro tarafın
dan seslendirildi. 
Birinci bölüm bir
birine bağlı üç hüz
zam eserle sona erdi. 
AVNİ ANIL YÖNETTİ 
Konsprin ikinci 
bölümünde Avni 
Anıl’ın eserleri koro 
ve solo olarak 
seslendirildi. 
Anıl Yurttaş, Güner 
Tetik, Haşan Yıldırım, 
Sabriye Kocabaş, 
Cihan Yurttaş, 
Münire Sayın ve Fikri 
Danış’ın seslendirdiği 
şarkılar izleyicilerden 
büyük alkış topladı. 
Ünlü Besteci Avni 
Anıl, bu bölümde 
nihavend bestesi 
olan “Kaderimde hep 
güzeli aradım 

içimdeki sazlar 
başka, söz başka” 
adlı eserin koro 
şefliğini yaptı. 
İzleyiciler Avni Anıl’ı 
uzun süre alkışladılar. 
Koro Şefi ve Bestekar 
Erdinç Çelikkol da 
Avni Anıl’ın elini 
öperek, kutladı ve 
uzun ömürler diledi.

Konuk Bestekar 
Avni Anıl’a, Şef 
Erdinç Çelikkol’a, 
Şair Hüseyin 
Balkancı’ya, 
Özdilek Halk
İlişkiler Müdürü’ne 
çiçek verilerek, 
teşekkür edildi.

Konser, nihavend 
eserlerden oluşan 3 
parça ile sona erdi. 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Edip Özer ise konser 
sonunda yaptığı 
konuşmada, 
Cumhuriyetin 
yetiştirdiği en

büyük Türk 
Sanat Müziği 
bestecilerinden 
olan Avni Anıl’ı 
Gemlik’te 
görmekten 
büyük mutluluk 
duyduklarını, 
kendisinin 
Türk müziğini 
ileri götürmedeki 
azmi Atatürk 
devrimlerine 
olan bağlılığı ve 
savunuculuğunda 
büyük emekleri 
geçtiğini söyledi. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
ünlü Besteci Avni 
Anıl’a Gemlikliler 
adına bir buket 
çiçek sunarken, 
kendisinin Türk 
Saqat Müziğine 
ölümsüz eserler 
kazandırmasından 
dolayı kutladı. 
Konserin sonunda

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 

. konuşmasında 
duygulu anlar yaşadı

Fatih Mehmet Güler - Erdinç Çelikkol Ali Kemal Kurt - Hüseyin Balkancı



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 BOVR 
v'' JOTUN- DENİZ 

BOYRLRRI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
RKSESURR

S BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

11 Aralık 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

| Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Belediye Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi

tan Haklan Günü kutlandı
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Şehit Gökhan Aydınlı 
Sokağın tabelasının sökülmesine açıklık getirdi 

“Sokak tabelası bilgim 
dışında sökülmüş"

Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Avukat Aydın 
Erenoğlu, insan haklarının bireyin devlete karşı olan hakları olduğunu hatırlatarak, 
“İnsan olarak kendi haklarımıza sahip çıkmıyoruz” dedi. Kültür Merkezi’nde yapılan 
törene protokol, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katılırken, İnsan Hakları Günü 
nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Haberi sayfa 3’de

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 
sokak isimlendirme çalışmaları içinde "Şehit 
Gökhan Aydınlı" sokak levhasının değiştiril 
mesi tepkilere yol açınca Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut açıklamalarda bulundu. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
YÖK’e yeni başkan

Türkiye’de kurulduğundan beri tartışılan 
Yüksek Öğrenim Kurumu kısacası YÖK’ün 
Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in görev 
süresi dolunca bu göreve aday gösterilen
ler arasında olmayan biri, Prof. Dr. Yusuf 
Ziya Özcan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
tarafından atanmış.

Atama akademik çevrede sürpriz olarak 
nitelendiriliyor.

Atama gazetemizin sayfaları hazırlandık
tan sonra internetteki haberlerde gözüme 
ilişti. Devamı sayfa 5’de

“Zeytin 
üreticisi 

üvey 
evlat mı?”
CHP Bursa Milletve 
kili Onur öymen, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet Meh 
di Eker tarafından 
yazılı olarak cevap
landırılmak üzere 
TBMM'ne Marmara 
birlik ödemeleri 
konusunda soru 
önergesi verdi.
Haberi sayfa 7’de

Kl$ LASTİĞİ ALIRKEN 
BİZE DANIŞMAYI 

UNUTMAYIN!
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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10 asker kayboldu, 
1 asker şehit

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Şehit Gökhan Aydınlı Sokağın tabelasının sökülmesine açıklık getirdi

“Sokak lalelisi bilgim dısırda sökülmüş"

İsparta'nın Eğirdir 
llçesi'ndeki Eğirdir 
Dağ Komando Okulu 
Eğitim Merkez 
Komutanlığı'na bağlı 
bir grup asker, önce
ki gece Davraz Dağı 
eteklerinde eğitim 
yaparken kayboldu. 
Dün öğle saatlerinde 
kurtarma helikopter
lerinin ulaştığı asker 
lerden 24 yaşındaki 
üsteğmen Emre 
Ercan şehit oldu, 
diğerleri kurtarıldı. 
Eğirdir Dağ Koman 
do Okulu Eğitim 
Merkez Komutanlı 
ğı'na bağlı bir grup 
asker, bir haftadır 
bölgede süren tat
bikat çerçevesinde 
‘yön bulma' amacıy
la dün gece kayak 
merkezi Davraz 
Dağı'na çıktı. Hava 
sıcaklığının eksi 3 ' 
derece olduğu dağ 
da rüzgar ve tipiyle 
mücadele eden 
askerlerden Üsteğ
men Emre Ercan 
rahatsızlandı.
Eğitim çalışması 
sırasında diğer 
askerler intikale 
devam edenken, 
Üsteğmen Ercan, bir 
grup asker ile 
birlikte, bir tepenin 
yamacında korunaklı 
bir noktada bırakıldı. 
Bu durum komutan
lığa bildirildi.

Olumsuz hava şart
ları nedeniyle bir sü 
re sonra üsteğmen 
ve beraberindeki 
askerlerle bağlantı 
kesildi. Geceki ara
malardan da sonuç 
alınamadı. Bu asker
ler sabahki toplanma 
yerine ulaşamazken, 
arama ve kurtarma 
çalışmaları havadan 
da devam etti. 
Aralarında 1 üsteğ
men ile astsubay ve 
uzman çavuşların 
bulunduğu 9 ile 10 
arasında olduğu 
bildirilen kayıp 
askerlerin bulunma 
sı amacıyla bölgeye 
çok sayıda kurtarma 
ekibi ve arama heli 
kopterleri sevk edil
di. Askeri helikopter
ler, dün saat 11.30 
sıralarında askerleri 
Davraz Dağı'nın 
güney doğusundaki 
Belkuyu Mevkii'nde 
buldu. 2100 metre 
yükseklikteki dağın 
yamacında donmak 
üzereyken bulunan 
askerler, helikopter
lerle Dağ Komando 
Okulu'na getirildi. 
Askerlere ilk 
müdahale burada 
yapıldı. Dağda 
askerlere komuta 
eden üsteğmen 
Emre Ercan'ın 
ise dağda şehit 
olduğu bildirildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından başlatılan 
sokak isimlendirme 
çalışmaları içinde 
"Şehit Gökhan 
Aydınlı" sokak 
levhasının 
değiştirilmesi 
tepkilere yol açınca 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
açıklama yaptı. 
Başkan Turgut, 
yaptığı açıklamada 
"İlçe içindeki 
sokak tabelası 
çalışmaları içinde 
bazı sokaklarda 
değişiklikler oldu. 
Şehit Gökhan 
Aydınlı Sokağı ismini 
taşıyan levhanın 
değiştirilmesi bizim 
hatamız değildir. 
Öğrenir öğrenmez 
Büyükşehir 
Belediyesi’ni ikaz 
ettim ve yeni takılan 
Çeşme Sokak

SATILIK-KİRAllKlÜXIIAİRELERveİŞYERLEIII 
baytaş' www.baytaslnsaat.com 

— YENİ PROJEMİZ----- I
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, 
y Doğalgaz Kombi Sistemi, 

Otoparklı, Asansörlü, 
S Hazır Mutfak,

Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 
v Salon ve odalar laminant parke, 
S Islak zeminler seramik

levhasını hemen 
indirttim. Orası bizim 
Belediye Meclisimiz 
tarafından alınan 
karar gereği Şehit 
Gökhan Aydınlı 
Sokağı'dır. Yeni 
levha yaptırıyoruz 
ve oraya onu 

asacağız. Yanlış 
düzeltilmiştir" dedi. 
MHP'li Belediye 
Meclis Üyesi 
Osman Doğan'ın da 
bu konuda duyarlı 
davranarak itiraz 
dilekçesi verdiğini 
söyleyen Turgut,

"Değiştirilme 
mevzubahis değildir. 
Yeni takılan sokak 
levhası benim 
nezaretimde 
söktürülmüştür. 
En yakın zamanda 
yaptırılmakta 
olan yeni levha 
yerine takılacaktır. 
Büyükşehir’in 
yaptığı hatayı 
ben ikaz ederek 
düzelttirdim" 
şeklinde konuştu. 
Daha önce 
Çeşme Sokak 
olan Atasoy 
fırınından 
başlayan sokak 
ismi 1996 yılında 
Elazığ Arıcak'ta 
teröristlerle girişilen 
çatışmada şehit 
düşen Gemlikli er 
Gökhan Aydınlı'nın 
ismi Belediye 
Meclisi’nin aldığı 
karar ile "Şehit 
Gökhan Aydınlı 
Sokak” olarak 
değiştirilmişti.

KRŞCDC YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 51396 83 Fax: 513 35 95

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.

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ww.baytasinsaat.com Tel: 513 42 21 Fax^51317 94

http://www.baytaslnsaat.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
ww.baytasinsaat.com
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pünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Belediye Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi

İnsan Haklan Günü kutlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Kaymakamlığı 
tarafından 
düzenlenen Dünya 
İnsan Hakları Günü 
törenle kutlandı. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde Anadolu 
Teknik Lisesi, Teknik 
Lise ve Endüstri 
Meslek Lisesi’nin 
organize ettiği 
tören saygı duruşu 
ve istiklal Marşı ile 
başladı.
Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ile okul müdürleri ve 
öğrencilerin katıldığı 
törende açılış konuş
masını Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni 
İ. İsmet Görgün yaptı. 
Törene konuşmacı 
olarak katılan Avukat 
Aydın Erenoğlu, 
İnsan Haklan'mn 
bireyin devlete 
karşı olan hakları 
olduğunu belirterek 
başladığı konuş
masında "İnsan Hak 
lan dil, din, ırk gözet 
meksizin her kişiye 
uygulanır" dedi. 
İnsan olarak kendi 
haklarımıza sahip çık
madığımızın da altını 
çizen Erenoğlu, 
"Kaymakamlık İnsan 
Hakları kurulu tarafın
dan ilçenin bir çok 
yerine kutulan konul
du. Buraya atılan 
şikayetler doğrul
tusunda ilgili kişi 
yada kuruluşlar ikaz 
edilmektedir. Ne 
yazık ki 3 aydan bu 
yana kutulara hiçbir 
şikayet atılmıyor. 
Kendi haklarımızı 
kendimiz savunamıy
oruz. AB'yİe birlikte 
kanunlarımız en yük
sek seviyeye geldi 
ancak önemli olan 
uygulamadır" şek
linde konuştu.
Bir çok hakkın vatan
daşın lehine çıkmakta 
olduğunu da belirten 
Erenoğlu, bireyin 
korunması ve hak
larının savunulması 
açısından bir çok 
yeni mahkemeler 
kurulduğunu belirte 
rek "İnsan Hakları 
tabiri zor bir 
kavramdır" dedi. 
Törenin diğer konuş-

YazıYORUMi
Diş Hekimi

Özcan VURAL

macısı olan Çocuk 
Gelişim Uzmanı Emel 
Baygöl'de yaptığı 
konuşmada, İnsan 
Hakları savunucusu 
olabilmek için yaşa 
dığımız topluma iyi 
bakmamız gerektiğini 
vurgulayarak 
"Sakattır, yoksuldur, 
içe kapanıktır, hak
larını savunamaz 
diyerek kimseyi aşa 
ğılamayahm. Aksine 
kendi haklarımız 
gibi karşımızdaki 
insanların da hakkını 
bilerek savunalım" 
dedi. Slayt göster
isinin ardından 
İnsan Hakları Günü 
nedeniyle düzenlenen 
Resim yarışmasında 
birinci olan Gemlik 
Lisesi öğrencisi 
Doruk Şahin Öz'e 
Cumhuriyet Başsavcı 
sı İbrahim Hakan

Tosun, Şiir yarışması 
birincisi Ticaret 
Meslek Lisesi 
öğrencisi Bahtinur 
Şıkbasan'a İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kuıt ve 
Kompozisyon birin
cisi İmam Hatip 
Lisesi öğrencisi 
Seher Koyuncu'ya 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen tarafından 
ödülleri verildi. 
Ayrıca törene 
konuşmacı olarak 
katılan Avukat 
Aydın Erenoğlu 
ile Çocuk Gelişim 
Uzmanı Emel 
Baygöl'e konuşmacı 
olarak katıldıkların
dan dolayı 
çiçek verildi.

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

Gariban genç kızlarımız....
Eskiden alışveriş merkezlerinde, sinemada 

veya sokakta tek tük rastladığımız türbanlılar 
artık her yerde...

Çoğalmaları AKP iktidar da olduğu, hem 
artık kendine güvenleri geldiği için herhalde...

Bundan 5-6 yıl önce türbanlı olduğu için ezik 
duranlar şimdi gözümüzün içine dik dik bak
maktan kaçınmıyor...

Araştırmada türbanlılar hakkında çok veri 
var.

Ama içlerinden ikisi beni özellikle çarptı. 
Birincisi, türban takanların çoğunluğunun 
18-28 yaş grubunda olması. Görüyorsunuz. 
Siz de farkındasınız, gencecik kızlar...
Zaten çoğalan da onlar...
Sık sık görüyoruz, kafeteryalar da18 

yaşlarında bir genç kız, sabah sabah parlak bir 
kumaştan türban takmış.

Dudaklarını kırmızıya boyamış, kot pantolo
nunun çekmiş, ayağında burnu açık topuklu bir 
ayakkabı, içinde naylon çorap.

Üzerinde pardösümsü bir şey, belini sıkmış.
Alışveriş merkezinin kafesinde erkek 

arkadaşıyla cilveleşiyor.
Veya bir kız arkadaşıyla kıkır kıkır gülüyor.
Saf saf, kendisini ayrıcalıklı sanarak...
Ne yaptığını bilmeden... -
Ben bunlara kızmıyorum, acıyorum..
Ama nedense ben, hem de her şeye rağmen, 

o gencecik kızlara hiç kızmadım. Kızamadım...
Onları her gördüğümde, onlara her baktığım

da içim cız eder.
Üzülürüm, onları adına üzülürüm..
Hüzünlenirim. “Yazık” derim. “Çok yazık.” 
Türbanlı genç kızlara, kızmaktan çok acırım. 
Evet evet acırım..
O kadar temiz, saf görünüyorlar ki..
Öyle küçükler, öyle bilinçsiz, dünyadan öyle 

habersizler ki...
Nereden haberleri olsun?
Olmaz. Oldurmazlar..
Ekonomi nedir, Türkiye’nin sorunları nedir, 

kadın hakları nedir, niçin baskı altındadır bil 
mezler.

İşte araştırma verileri beni doğruluyor: 
“Türbanlıların çoğunluğu ortaokul mezunu.” 
Nereden bilsinler? Eğitim görmemişler.; 1 
Çevreleri de eğitimsiz..
Bilmeden .sürüklenip gidiyorlar..
Dini, siyaseti, giyinmeyi...
Nereden bilsinler?
Gelir düzeyi düşük, okutulmamış genç 

kızlar...
Ha, aralarında okuyanlar, yüksek lisans 

yapanlar yok mu? Var.
Onlarla tartışır, konuşurum.
Beyinleri yıkanmış çoğunun..
Ama araştırma sonucuna göre türbanlıların 

çoğu çoğalan kısmı fakir, okutulmamış genç 
kızlar...

Yazık! Çok yazık!...

KI)Ş€D€ YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 3595

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Meclisin çevreci üyeleri önemli karar aldı

Seyfettin SEKERSÖZ

Belediye Başkanı Meh 
met Turgut'u ziyaret 
eden Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 3 C 
sınıfı çevreci minikleri 
meclis sıralarına 
oturarak "Bugün 
burada kararları biz 
alacağız" dediler. 
Okulun çevreci 
minikleri olan küçük 
öğrenciler Okul 
Müdürleri Kamil Beki 
ve sınıf öğretmenleri 
Gülçin Gürcü ile birlik
te ziyaret ettikleri

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tan bir 
dizi istekte bulundular. 
Küçük misafirlerini 
belediye meclis 
salonunda ağırlayan 
Başkan Turgut, meclis 
koltuklarının hepsini 
dolu görünce "İşte 
gelecekte belediye 
meclisi üyeleri bunlar 
olacak" dedi.
Başkan Mehmet 
Turgut'a çiçek veren 
öğretmen Gülçin Gür 
cü, 5 maddeden olu 
şan çevreci miniklerin 
isteğini verdi.

Bir öğrencinin hediye 
sini de kabul eden 
Başkan Turgut, onlara 
meyve suyu ile kek 
ikramında bulundu. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
çevreci miniklerin 
okullarında kağıt ve 
plastik toplayabilmek 
için dönüşüm kutuları 
isterken okullarının 

yanında bulunan 
Atatürk Caddesi’ne 
araçların hızlarını kes 
mek için yol tümseği, 
Şehit Sokağa kaldırım, 
Atatürk Caddesi ile 
Orhangazi Caddesi 
birleşimine yaya geçidi 
ile okul bahçesine 
oyun bahçesi istediler. 
Doğayı ve çevreyi 
korumak için konacak 

dönüşüm kutuları 
konusunda mahallede
ki büyüklerini de yön
lendireceklerini söyle 
yen çevreci miniklerin 
isteğini oylayan Baş 
kan Mehmet Turgut, 
öğrencilerin hepsinin 
elini havada görmekle 
mutlu olduğunu 
belirterek, "Yeni meclis 
üyelerimiz karar aldı 
bende bu kararı uygu
layacağım" dedi. 
Kendini 40 yıl önce 
sinde askerlik döne
minde öğretmenlik 
yaptığı anlarda 
gördüğünü söyleyen

Başkan Turgut, 
"Arzum daha güzel bir 
Gemlik için yaşam 
merkezleri kurmaktır. 
Sizlerin çevreyle bu 
derece ilgilenmeniz 
beni duygulandırdı. 
Sîzler benim vekillerim 
siniz ve sokaklarda 
çevreyi kirletenleri 
ikaz edin" dedi.
Başkan Turgut, öğren
cilerin is teklerini 
içeren dilekçe lerini 
alarak en kısa za 
manda uygulayacağını 
ve tüm okullara geri dö 
nüşüm kutuları koydu
racağını vaat etti.

TEŞEKKÜR
Üzücü bir kaza sonucu aramızdan ayrılan Devlet Sanatçısı, Heykeltraş, 

hümanist insan, kayınbiraderim, arkadaşım, dostum,

Prof. Dr. Tankut ttktend’i
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Cenazemize katılamayarak çelenk gönderen Genel Kurmay Başkanlığı’na, 
Genel Kurmay Başkanımız Sayın Yaşar Büyükanıt’a, Kültür Bakanlığı’na, İstanbul Valiliği’ne, 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Dekanlarına, Şişli Belediye Başkanlığı’na, 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi yöneticilerine,

Gemlik’te düzenlenen cenaze törenimize katılan, Gemlik Kaymakamı Mehmet Baygül’e,
Askeri Veteriner Araştırma Okulu Komutanı Top. Kur. Alb. Ömer Cüneyt Akyol’a, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a, 
Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Hakan Tosun’a, Adli makamlara, Yıldırım, Nilüfer, Umurbey, Küçük Kumla, Kurşunlu 
Belediye Başkanlarına, akademisyen çevremize, Ticaret ve Sanayi Odası ve Borsası Başkanlarına, Oda yöneticilerimize, 

daire müdürlerine, kurum ve kuruluşların yöneticilerine, ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, 
muhtarlarımıza, işadamlarına, esnafımıza, basın mensuplarına, cenazemize katılan eş dost, akraba ve 

tanıdıklarımla, Gemlik halkına telefon ve telgrafla acımızı paylaşanlara teşekkürü borç biliriz.

Çocukları, Kardeşi ve Ailesi adına Yıldırım AKINCI
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Yök’e yeni Başkan
Yeni YÖK Başkanın/ internetin 

çeşitli haber sitelerinde kim 
olduğunu öğrenmek için karış 
tınrken, öğrencilerinin kendisi 
içini yazdığı yazılarla karşılaştım.

Yusuf Ziya Özcan Ortadoğu 
Üniversitesinde sosyoloji pro
fesörü.

1951 doğumlu. Ankara Üniver
sitesi Sosyoloji Bölümünden 
1973 yılında mezun olmuş, ABD’ 
de yüksek lisans ve doktorosunu 
tamamlamış.

Merkezi Ankara da olan 
Uluslararası Stratejik Araştır 
malar Kurumu, Bilim ve Danış 
ma Kurulu Başkanlığı ile Ulus 
lararası Hukuk ve Politika Der 
gisi’nde yazı kurulu üyeliği yapı 
yormuş.

Benim asıl dikkatimi çeken 
konu, öğrencilerinin argo sözcük 
leri çok kullandığı için çok sev 
diği yeni YÖK Başkam’nın yaz 
dığı kitaplardan birkaçının adı 
oldu.

Kendi kendime sordum acaba 
Sayın Cumhurbaşkanı YÖK gibi 
önemli bir kurumun başına getir 
diği kişi sıradan biri olamazdı.

En azından AKP hükümetine 
ters düşecek biri hiç olamaz.

Çünkü, AKP kuruluduğundan 
beri en çok sorunları yaşadığı 

kurumların haşanda YÖK geliyor 
du.

AKP’nin kurucusu ve ilk Genel 
Başkanı olan şimdiki Cum hur- 
başkanı Abdullah Gül’ün buraya 
atayacağı kişinin bilimsel kariy
erinden çok, kafa yapısının 
kendilerine yakın olmasına baka
cağı kesindir.

O nedenle Sayın Prof. Dr. Yu 
suf Ziya Özcan’ın yazdığı kitap 
ların adları dikkatimi çekti.

Bakın bunlardan birkaçının 
adı ve konusuna:

"İslam Ekonomik Gelişmeye 
Engel midir?”, "Karşıt Delil ve 
Bazı Metodolojik Düşünceler”, 
Muslinisin Canadaf Kanada’daki 
Müslümanlar), “Ülkemizdeki Ca 
mi Sayıları Üzerine Sayısal Bir İn 
celeme”...

Olayın yüzeysel olarak görü 
nüşü bu.

YÖK Başkanlığı’na getirilen 
bir kişinin yazınlanmış eser
lerinden bazıları sizin de dikka-

Gürie Bakış
KÂdri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com v

tinizi çekti mi?
YÖK Başkanının yazdığı bu ki 

tapların konusu İslamiyet üzeri 
ne!..

Ama adamın günağını alma 
yalım bir de "Üniversiteye Giriş 
ve Yüksek Öğrenim Reformu” 
adlı bir araştırması da varmış.

Haber sitelerin verdiği bil
gilere göre Prof. Dr. Özcan öğren 
ci olaylarına sık sık sahne olan 
OTDÜ’de polisle işbirliği yapıl
masında etkili olduğu ve Kam 
püs içinde oluşturulacak “Ulus 
lararası Güvenlik ve İnsan Hak 
lan Araştırma Merkezi’nin çalış
malarına, Emniyet İstihbarat Dai 
re Başkanlığı ile birlikte başkan
lık yaptığı notu var.

YÖK’ün yeni başkan inin 
Atatürk ilke ve Devrimlerine bağlı 
bir kişi olup olmadığına dair bir 
bilgi yok haberlerde..

Cumhurbaşkanı kendine gön
derilen adayları değil de bu kişiyi 
YÖK gibi kendilerinin başını çok 

ağrıtan bir kurumun başına 
getirdiği kişinin sosyolog olması 
ve eserlerinin konularını hep din
sel temalardan alması AKP ve 
aynı kökten gelene bir Cumhur 
başkanı için uygun değil mi?

AKP iktidarı ile birlikte Türkiye 
insanının daha muhafazakar, 
yani tutucu bir yapıya doğru kay
ması bir rastlantı olamaz.

İktidar ve Cumhur’un başı 
aynı görüşte insanları devletin 
en yüce kurumlarının başına ge 
tiriyorlar.

Atatürk Devrimleri muhafaza
karlığı içermez.

Adı üzerinde devrimcidir bu 
düşünce.

Mevcut düzeni yıkarak, yerine 
yeni bir düzen kurmuşutur Ata 
türk..

Değişimden ve modernlikten 
yanadır.

Çağdaşlıktan yanadır.
YÖK başkanlığına getirilen 

Prof. Dr. ZiyaÖzcan’ı yakında da 
ha iyi tanıyacağız.

Benim üzerimde bıraktığı ilk 
intiba hoş değil.

O da aynı malın kumaşı dedirt
iyor insana..

Göreceğiz ve ona göre yorum
layacağız.

Sırası Geldikçe W
İnan TAMER

Türk Sanat Müziği Konseri
Gemlik Belediyesi Sanat ve 

Kültür Derneği Türk Sanat 
Müziği korosu yılın son kon
serini Cumartesi günü akşamı 
Belediye Kültür Sarayı’nda 
verdi.

Türk Sanat Müziği’ne gönül 
vermiş çok sayıda Gemlikli 
konsere büyük ilgi gösterdi.

Derneğe her zaman maddi ve 
manevi desteğini esirgemeyen 
Belediye Başkanımız Mehmet 
Turgut’un ilçenin merkezi bir 
yerinde daha büyük bir salonu 
Gemlik halkına bu geceki 
büyük ilgi gördükten sonra 
kazandıracağını umuyorum.
Şiir bestecisi olmakla ünlü 

büyük Bestekar Sayın Avni 
Anıl ile, Müzik sözü yazarı Şair 
Sayın Dr. Hüseyin Balkancı; 
şeref konuğu olarak konseri 
onurlandırdılar.

Koristler ve solistler Avni 
Anıl’ın bestelediği eserleri 
seslendirdiler.

Konuk söz yazarı, şair Dr. 
Hüseyin Balkancı’nın iki eseri 
de koronun repertuarında yer 
aldı.

Eserin biri "Giderken unut- 
muşsum, hayalin bende kalmış

Aynalara gizlenmiş suçlu, 
mahçup gülüyor”

ikinci şarkının güftesi ise; Dr.

Hüseyin Balkancı’ya, Bestesi 
Avni Anıl’a ait:

NAZLI NAZLI GÜLÜYORSUN 
“Ne cilveli fısıltılar taşıyor 

bitsen
Sözlerine söyle de kız, uslu 

dursunlar
Nasıl çapkın bakıyorlar, hele 

bir görsen
Gözlerine söyle de kız, uslu 

dursunlar
Rüzgarlarda sere serpe 

uçuşuyorlar
Nazlı nazlı salınıyor, kaçışı 

yorlar
Helal olsun çünkü sana 

yakışıyorlar
Saçlarına söyle de kız uslu 

dursunlar..”

mısralarından olup bu geceki 
konser anısına saat 13.oo’de 
Gemlik’te yazılıp, Avni Anıl 
tarafından hicaz makamında 
bestelenerek Türkiye’de ilk kez 
konserin ilerleyen saatlerinde 
22.30’da koronun sazları ile 
çalınıp, koronun Şefi Bestekar 
Erdinç Çelikkol tarafından 
şarkı olarak söylenmesi ilçem
iz için önemli bir gece olmuş
tur.

Konserin koristi de, solisti 
de, sazı da dört dörtlüktü.

Büyük bestekar ve müzisyen 
Avni Anıl’ın huzurlarında 
bulunduklarının bilinci ile daha 
bir dikkat ve özenle görevlerini 
başarı ile yaptılar, eserleri nok
sansız uyum içinde icra ettiler.

Avni Anı! ve Dr. Hüseyin 
Balkancı’nın ve dinleyicilerin 
devamlı alkışları koronun 
ödülü oldu.

Avni Anıl yaptığı kısa konuş
mada duygulandığını belirte 
rek, Şef Erdinç Çelikkol'a 
övgü, saz ve söz sanatçılarına 
sevgi sunarak, kutladı.

Türk Sanat Müziği sevenlere 
mutlu bir gece yaşatan, başta 
Sanat ve Kültür Derneği 
Başkanı Edip Özer olmak 
üzere, etkinlikleri ile gurur ve 
onur duyduğumuz değerli söz 
ve ses sanatçısı hemşehrileri 
mize gönül dolusu sevgi ve 
saygılar.

Koroda ve sazlarda bazı 
sanatçıları gözlerimiz aradı. 
Dargınlıktan değildir inşallah.

Başarılarınız daim, sesiniz ve 
nefesiniz gür ve akıcı olsun.

Parmaklarınız sazların telle
rine hep sağlıklı vursun.

Toplumumuz şen gönüller 
şad olsun.

Tümünüzün ömrü sağlıklı ve 
uzun olsun!

Hava sıcaklığı 
8 derece düşüyor 
Hafta sonuna kadar tüm Türkiye 
yağış alacak, yağışlar yüksek 
kesimlerde kar şeklinde düşecek. 
İstanbul 5 gün yağmur alacak, 
hava sıcaklığı 8 derece düşecek. 
Ankara haftanın ilk dört günü yağ
murlu, cuma günü ise kar yağışı 
altında, hava 7 derece soğuyacak. 
İzmir cuma gününe kadar yağ
murlu. Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü'nun açıklaması
na göre, İzmir, Çanakkale, Aydın, 
Muğla ve Afyon illeri başta olmak 
üzere kıyı ve İç Ege'de, akşam 
saatlerinden itibaren de Antalya, 
İsparta ve Burdur başta olmak 
üzere Akdeniz'in iç ve batı kesim
lerinde kuvvetli rüzgarla birlikte 
etkili yağmur ve sağanak yağış 
beklendiği kaydedildi.
Bugün Orta Karadeniz, İç Anadolu 
ve Doğu Akdeniz çok bulutlu, 
diğer bölgelerde yağış sürüyor. 
Doğu Anadolu'da kar yağışı 
görülecek.
Çarşamba günü yağışlar tüm 
Türkiye'de devam ediyor, Trakya, 
Doğu Anadolu'nun doğusu ve 
Artvin çevresi çok bulutlu. 
Perşembe günü yalnızca Trakya 
yağış almıyor, İç Ege ve Doğu 
Anadolu'da kar, diğer yerlerde 
yağmur var.
Cuma günü ise hava soğuyor, 
Güney Marmara, Karadeniz'in iç 
kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu'da kar yağışı 
bekleniyor. Trakya, Kıyı Ege ve 
Akdeniz çok bulutlu, diğer 
bölgeler yağmurlu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BMataman.Demirtfe rakttO
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz dönem 
TBMM’de Gemlik 
ve sorunları 
hakkında en 
çok önerge veren 
Milletvekilleri 
arasında ilk sırada 
bulunan CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'e 
bu dönemde 
MHP Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman 
rakip oldu. 
Büyükataman, bu 
kez verdiği önerge 
ile Gemlik zeytini 
hakkında alınması 
gereken önlemler 
ile ihracat 
konusunu sordu. 
Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen 
tarafından yazılı 
olarak cevaplandırıl
mak üzere verdiği 
soru önergesinde 
Büyükataman, 
zeytin üreticilerin 
geçtiğimiz yıllarda 
birçok sorunla 
karşı karşıya 
kaldıklarını 
belirterek, 
"Zeytin üreticisi

uygun desteklen 
alamamış, 
çıkan kanunlar 
uygulamadan 
uzak kalmıştır. 
Zeytin üretiminde 
kısa ve orta vadede 
üretimi güçlendirici 
Gemlik tipi zeytinin 
yurt dışına 
ihracatında pratik 
ve kahcrçözümler 
gerekmektedir" dedi. 
MHP Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman 
Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen'in 
yazılı olarak 

cevaplaması için 
verdiği önergede 
"1- Bursa ilinde 

üretilmekte olan 
Gemlik tipi zeytinin 
yurt dışına ihracatı 
ile ilgili hangi 
çalışmalar 
yapılmaktadır?
2- Zeytin ihracatının 
geliştirilmesi 
hususunda hangi 
tedbirleri almayı 
düşünüyorsunuz? 
Konu ile ilgili 
olarak Bakan
lığınızca bir çalışma 
yapılmakta mıdır?" 
soruları yer aldı.

Hac vazifesini yerine 
getirmek isteyen hacı 
adayları yakınları ve 
dostları tarafından 
Gemlik İskele Meyda 
m’n dan uğurlandı. 
Birinci grup 
Cumartesi ikinci 
grupta Pazar akşamı 
giden hacı aday
larının uğurlamasına 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin başta olmak 
üzere AKP İlçe

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Teşkilatı, vatandaşlar 
ve hacı adaylarının 
yakınları katıldı. 
Çarşı Camii hoca 
larından Süleyman 
Yedek, hacı adayları
na uyarılarda bulu
narak kutsal toprak
larda en iyi şekilde 
hac vazifelerini yer
ine getirmelerini iste
di. İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin, hacı 
adaylarını uğurlarken 

yaptığı konuşmada 
hacı adayların kutsal 
topraklarda yakın
larını ve ailelerini 
unutmamalarını 
istedi. Gemlik'ten 
Bursa'ya hareket 
eden ve sevenleri 
tarafından uğurlanan 
hacı adayları, 
gece saat 04:00'de 
Yenişehir havaalanın
dan kutsal topraklara 
uçakla hareket etti.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK
#■

«m

M?’M 3İ yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

3’

4,

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-reklamcîlik 
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 36 83 Fax: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Zeytin üreticisi üvey evlat mı?” SP ilçe divan toplantısı yaptı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Onur 
Öymen, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker 
tarafından yazılı 
olarak cevaplandırıl
mak üzere TBMM'ne 
Marmarabirlik 
ödemeleri konusunda 
soru önergesi verdi. 
Marmarabirlik'in 
29 Ekim 2007'de 
başlayan 2007-2008 
zeytin alım kampan 
yası ile ilgili olarak 
açıkladığı ödeme 
takvimini eleştiren 
Onur Öymen, 
"Marmarabirlik geçen 
kampanya döne
minde toplam 28 
bin ton zeytin almış, 
61.1 milyon YTL'lik 
bedelin tümünü Mart 
ayı ortasına kadar 
ödemişti" diyerek 
21 Kasım'dan 10 
Aralık'a kadar yapılan 
zeytin alım bedelleri 
nin yüzde 40'ı 
Kurban Bayramı

OnurÖYMEN Cem GÜLER

öncesinde, 11 Ara 
lık'tan kampanya 
sonuna kadar alınan 
zeytin bedellerinin 
yüzde 4O'ı ise 
kampanya bitiminden 
sonra 10 gün içinde, 
her iki alımdan geri 
de kalacak olan 
yüzde 60'lık kısmının 
ise ancak 2008'in 
Temmuz ayı içerisin 
de üreticilere ödene 
ceğini hatırlatarak 
son ödemenin 
neden geciktiğini

sordu.
Öymen, soru 
önergesinde, 
1- Bu rekolte döne
mindeki ödemelerin 
bakiye miktarının 
yüzde 60'ının gelecek 
yılın Temmuz ayına 
ertelenmesinin 
sebebi nedir?
2- Bu ödemenin 
daha erken bir 
tarihte yapılarak 
zeytin üreticilerinin 
daha fazla mağdur 
edilmemesi için

Hükümet bir 
girişimde bulunmayı 
düşünmekte midir? 
Öte yandan 
zeytin üreticisinin 
fındık üreticisi 
yanında üvey 
evlat muamelesi 
gördüğünü 
söyleyen 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, fındık 
üreticisi için 
TMO'yu devreye 
sokarak yaklaşık 
100 bin ton fındığı 
hâzineden 
karşılayarak alan 
Başbakan Tayip 
Erdoğan'ın 
aynı şeyi zeytin 
üreticisi için 
yapıp yapma 
yacağını da 
merak 
ettiğini söyledi. 
Güler, "Yapmaya 
caksa fındık üreti
cisinin öz, zeytin 
üreticisinin ise üvey 
evlat muamelesi 
gördüğünü düşüne 
biliriz" şeklinde 
konuştu.

■K-

Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Teşkilatı 
Kasım ayı ilçe divan 
toplantısını teşkilat 
içi eğitim çalışması 
ile birlikte yaptı. 
Toplantıya partinin 
Bursa il müfettiş
lerinin yanı sıra, ilçe 
yönetim kurulu üye 
leri, gençlik ve kadın 
kolları üyeleri, mahal 
le ve köy sorumlu
ları, sandık baş mü 
şahit ve müşahitleri 
ile birlikte çok sayı
da partili üye katıldı. 
Birim başkanlık
larının verdiği rapor
ların ardından, 
toplantının ikinci kıs
mında parti içi eği 
tim çalışmasına 
geçildi. Eğitim çalış
masında konuşmacı 

olarak SP Genel 
Merkez Eğitim 
Sorumlusu Muhittin 
Yıldırım Milli 
Görüş'ün geçmişte 
memleketimize çok 
büyük hizmetler yap
tığını ve gelecek 
dönemde de yap
maya devam ede
ceğinin altını çizdi. 
Sinevizyon 
sunumu eşliğinde 
gerçekleştirilen ve 
yaklaşık üç saat 
süren toplantıda 
Saadet Partililere 
teşkilatlanma 
modeli hakkında 
bilgilerde sunuldu.

KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve HUZURUN 

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ADRESİ BERKAY ET 

BU BAYRAMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYACAKTIR.

KENDİ ÖZEL BESİMİZ, YÖREMİZ HAYVANLARINDAN OLUŞAN, 
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 

ÖZEL KESİM YERİMİZ OLAN KURTUL KÖYÜNDE VE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ 
GEMLİK BELEDİYE MEZBAHASINDA BAYRAM GÜNLERİNDE, İSLAMİ KURALLARA UYGUN 

VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI

Net Kemikli Et : 12.00-YTL
(Kesildikten sonra tartım)

1 Adet Büyükbaş Kesim : 150.00 - YTL 
(İstenildiği gibi parçalama dahil) 

BÜYÜKBAŞ HİSSEYE DE GİRİLEBİLİR.

BERKAY ET
Berkay KIRMIZIAY 

0.532 779 91 94 - 0.535573 11 90

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI

Canlı Tartım : 7.50-YTL
1 yaşındaki kıvırcık koçlar 40-50 kg canlı ağırlıktadır. 
Daha yukarıda kilolarda hayvanın yağ oranı 
artığından tarafımızdan tercih edilmemiştir.

1 Adet Koç Kesim 35.00 - YTL

Gemlik Belediye Mezbahası 
Orhangazi Cad. Sonu
KREDİ KARTI 
GEÇERLİDİR.

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER 
Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi kesim 

yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki tesisimizde kesim 
hizmetinden yararlanabilirler. Sıra kayıt işlemleri 

başlamış olup müracaatların şahsen Belediye mezbahasına 
yapılması gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ KESİM : 150.00 - YTL 
(Dört parçaya ayrılır.)
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 35.00 - YTL 

REZERVASYON İÇİN TEL: 0.224 5131148 
CSM. (Haydar Beyi : 0.532 65717 74
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demette kiifiirleştiji
arkadaşını bıçakladı

Sahte asansör tamircisi 18 kişiyi dolandırdı
Bursa'da bir genç 
internette küfür- 
leştiği arkadaşını 
parkta görünce 
bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, 
yaşları küçük 
Y.Ö.(17) ve Y.A.(15) 
isimli 2 genç merkez 
Osmangazi ilçesin
deki 2 ayrı internet 
kafede birbiriyle 
sohbet odasında 
yazışırken karşılıklı 
küfürleştiler. Daha 
sonra Yeşil Türbe 
arkasındaki parkta 
karşılaşan 2 arkadaş 
kavga etmeye 
başladı. Çıkan 
kavgada köpek

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KErfez 

eğitim merkezinde 
çalıştığı öğrenilen 
Y.Ö. belinden 
çıkardığı bıçak ile 
Y.A.'yı göğsünden 
2, sol baldırından 
1 bıçak darbesi ile 
yaraladı. Y.A. olay 
yerine gelen 112 
ambulansıyla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Polis 
tarafından göz 
altına alınan Y.Ö. 
Çocuk Şube 
Müdürlüğüne teslim 
edildi. Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Bursa'da bozuk 
asansörleri tamir 
bahanesiyle girdiği 
apartmanlarda, 
yönetici eşleri ve 
daire sahiplerini 
dolandırdığı öne 
sürülen zanlı, 
kestaneci kılığına 
giren polis ekipleri 
tarafından yakalandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği'nden yapılan

Alkollü sürücü direğe çarptı: 2 yaralı
Bursa'da 400 promil 
alkollü olduğu 
iddia edilen 
sürücünün kullandığı 
otomobil aydınlatma 
direğine çarptı.
Kazada iki kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 

açıklamaya göre, ço 
ğunluğu Bursa mer 
kezinde olmak üzere 
Kestel, Gürsu ve 
Orhangazi ilçelerinde 
bir şahsın asansör 
tamiri bahanesiyle 
gittiği sitelerin yöneti
cileri ile daire sahip
lerini dolandırdığı 
ihbar edildi.
6 ay boyunca şahıs 
üzerinde çalışan 
güven timleri Ö.D.(43) 
isimli şahsın İstan
bul'dan geldiğini ve 
aynı yöntemle çok 

göre, kaza önceki 
gece 03.00 sıraların
da Stadyum 
Caddesi TEDAŞ 
Kavşağı yakınlarında 
meydana geldi.
İddiaya göre Merinos 
Kayşağı’na seyreden 
M.Ü'nün kullandığı 

sayıda olaya 
karıştığını tespit etti. 
Kestane satıcısı 
kılığına giren 
ekipler, 18 ayrı kişiyi 
dolandırdığı öne 
sürülen zanlı Ö.D.'yi 
Nilüfer ilçesinde 
takibe aldı. Giydiği 
yağlı ve yırtık tamir 
kıyafeti ile bir siteden 
çıktığı belirlenen 
zanlı, Fatih Sultan 
Mehmet Bulvan'nda 
gözaltına alındı. 
Şahsın kaçarken 
attığı M.G. isimli

02 FY 036 plakalı 
otomobil havanın 
yağmurlu 
olması sebebiyle 
hakimiyetini kay
bederek orta refüjde 
bulunan aydınlatma 
direğine çarptı. 
Kazada sürücü 

müştekiye ait 
kredi kartı ile 
dolandırdığı şahıslar* 
dan aldığı paralar 
otoparka bıraktığı 
özel otomobili 
içerisinde ele geçi 
rildi. Zanlının 
İstanbul’da bu 
şekilde dolandırdığı 
şahıslardan yüklü 
miktarda servet 
edindiği öne 
sürüldü. Adliyeye 
sevk edilen O.D. 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi

M.Ü ve araçta yolcu 
olarak bulunan 
A.D. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan 
sürücü M.Ü'nün 
400 promil alkollü 
olduğu tespit edildi. 
Kaza ile ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com 1
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bir yıla başlarken, 
ritmini hiç kaybetmeyecek 

eğlence dolu bir partiye nedersin?

I w

Umutlarla dolu yepyeni

Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir
* Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 

* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey I GEMLİK
Rezervasyon: 0 224 525 17 00 GSM : 0 532 546 45 75 

cTiinvo GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı) 
STUUT ? No. 2 GEMLİK Tel: 0 224 514 41 71

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

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

I
i

d 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı g
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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

E:

i%
Mâcİde ÖZALP

s Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21i ı eı . U IO IH rdA. Ul*t IU Zl s

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Milli piyango 
biletleri kapışılıyor

P00000000
Milli Piyango İdaresi, 
10 günde 120 milyon 
YTL'lik yılbaşı çeki 
lişi bileti sattı.
Büyük ikramiyenin 
25 milyon YTL 
olarak belirlendiği 
yılbaşı çekilişi için 
biletleri 10 gün 
erken satışa sunan 
Milli Piyango, bastığı 
240 milyon YTL'lik 
biletin 120 milyon 
YTL'lik bölümünü 
sattı.
Edinilen bilgiye 
göre, 29 Kasım'da 
bayilere verilen bilet
lerin 30 Kasım'da 
tüm Türkiye'de satı 
şa sunulmasının 
ardindân ilk 10" gıih 
de yüzde 50 oranın
da satış gerçekleşti. 
240 milyon YTL’lik 
bilet basan Milli Pi 
yango, 10 gün içinde 
bu biletlerin yüzde 
50'sini bayilerine 
sattı. Büyük ikrami 
yenin 20 milyon 
YTL'den 25'e çıkarıl
masının satışlarda 
etkili olduğu belir

tilirken, çekilişin 
yapılacağı 31 Ara 
lık'a yaklaşıldığında 
satış oranlarının 
daha da yükseleceği 
ifade edildi.
Tam biletin 24 YTL, 
yarımın 12 YTL, 
çeyrek biletin 6 mil 
yon YTL'den sa 
tıldığı yılbaşı çekili 
şinde toplam 
144 milyon YTL 
ikramiye dağıtılacak. 
Yılbaşı çekilişinin 
ikrami yeleri şöyle: 
-1 adet 
25 milyon YTL 
-1 adet 5 milyon YTL 
-1 adet 1 milyon YTL 
-1 adet 500 bin YTL 
-5'adet 2Wbm YTL 
-10 adet 100 bin YTL 
-50 adet 50 bin YTL 
-150 adet 10 bin YTL 
-150 adet 5 bin YTL 
-150 adet bin YTL 
-1500 adet 300 YTL 
-10 bin adet 200 YTL 
-40 bin adet 100 YTL 
-120 bin adet 80 YTL 
-800 bin adet 50 YTL 
-2 milyon adet 
24 YTL

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel: 513 96 83
‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEMİİK SİNEMA GÜNIÜĞÜ
VEINÜS SİNEMASI

Filmin Adı

YAŞAMIN KIYISINDA

TESTERE 4

ELEMAN ARANIYORELEMAN ARANIYOR
AĞIR W 

EHLİYETİ BULUNAN 
ŞOFÖR ARANIYOR 
Mür: 0.224 514 00 60 

(Başvurular şahsen yapılacaktır.)

H ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 

Seanslar

12.00- 14.15. ■ 16.30-20.15

12.00 ■ 14.00 - 16.00 ■ 18.00 - 20.00

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve mutfak islerinde çalışacak 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Tel : 513 47 39

Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI

TEMİZLİK ELEMANI 
MARKETTE ÇALIŞACAK

TEZGAHTAR VE
KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMPORT Turnuvasında yarı finalistler belli oldu
i

.Vr ' t W
IjHş

I . .

O
4Cİ

|. 7 bır&l- cesae1 /j

■

n
O

J.

*&&&$

OZGUR
KURU TEMİZLEME t

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Sponsorluğunu 
GEMPORT A.Ş'nin 
yaptığı Küçükler 
Futbol Liginde 
oynanan halı 
saha maçlarından 
sonra yarı finalistler 
belli oldu.
Cumhuriyet ile 
Şehit Etem Yaşar

İlköğretim takımları 
Engürücük ve Şehit 
Cemal İlköğretim 
takımları 13 Aralık 
2007 Perşembe günü 
İlçe stadında karşı 
karşıya final için 
mücadele edecekler. 
Dün oynanan son 
halı saha maçlarında 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Atatürk

İlköğretim Okulu’nu 
3-2 yenerken 
Lale Kemal Kılıç 
takımı Şükrü 
Şenol'u 2-1 yendi. 
Şehit Cemal takımı 
11 Eylül takımını 
2-0 yenerken 
Cumhuriyet takımı 
Kurşunlu Nursel 
Çağlar'ı 4-1 yenerek 
yarı finale yükseldi.

mmKumimsit
Gemlik'te 

ilk ve tek son sistem 
makinalarla 

kuru temizleme.

çamaşırve

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 n 
Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

KÖ rf eZ OfSet İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

TEMAâ “SUYUNU BOŞA
■" » W HARCAMA”

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

KIRAUK RESÎAUUNÎ
İşletmeye hazır vaziyette akaryakıt 
istasyonu içinde kiralık restaurant 

Müracaat Tel: 0 244 514 07 67 
GSM .*0532485 80 76

ETS Petrol içi Yalova Yolu Gemlik 
çıkışı 2. Km. Deniz Zeytincilik Yanı
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Grip deyip geçmeyin
Zonguldak Karael 
mas Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekan Yar 
dımcısı ve Kulak Bu 
run Boğaz Ana bilim 
Dalı Başkanı Doç.Dr. 
Fikret Çınar, kış mev 
siminin en belirgin 
hastalığı olan gribin 
hafife alınmaması 
gerektiğini, aksi tak 
dirde sonucu ölüme 
kadar varan bir has 
talik sürecinin kaçı 
nılmaz olduğunu 
söyledi.
Soğuk kış mevsimi 
nin yüzünü iyice his
settirdiği şu günler 
de vatandaşların 
soğuk algınlığı ve 
gribe karşı dikkatli 
olmaları gerektiğini 
söyleyen Çınar, 
hastalığa yakalanan 
insanların ise ikili 
temastan kaçınarak 
bol sıvı tüketmeleri 
gerektiğini anlattı. 
Çınar, "Grip ve so 
ğuk algınlığının 
etkeni virüslerdir" 
dedi. Bu virüslerin 
havada asılı olarak 
durup veya eşyaların 
üzerine bulaşmış 
olarak durarak in 
sanlardan insana 
geçtiğini anlatan 
Çınar, şöyle konuş
tu: "Bir insanın hap

I şırması ile ağızdan 
| 160 km/saat hızla 

çıkan virüsler 5 met 
re uzağa taşınabil 
inektedirler. Virüsler 
bakterilerden farklı 
bir mikroorganiz
madır. Virüslere 
yönelik tedavi 

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
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcı lığı 51310 53
C.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 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 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza 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
11 Aralık 2007 Salı

GEMÎÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 48 GEMLİK

Tel: 513 40 52

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2927 

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 9 
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)

seçeneği ise antibi 
yotikler değildir. Bu 
tip hastalıklarda ke 
sinlikle antibiyotikler 
ikinci bir enfeksiyon 
beklenmedikçe kul
lanılmamalıdır." 
Soğuk algınlığının 
belirtilerine bakacak 
olursak özellikle bu 
run tıkanıklığı, burun 
akıntısı, hapşırık ol 
duğunu anlatan Çı 
nar, şöyle devam 
etti: "Halbuki grip 
hastalığına bak
tığımızda hastanın 
yüksek ateşte olma 
sidir. İki hastalık 
arasındaki en önemli 
ayırıcı özelliğin 
hastalığın yüksek 
ateşte seyretmesi ve 
ciddi enfeksiyonlara 
yol açarak ölümcül 
va kalara yol aça
bilmesidir. Soğuk 
algınlığı gribe 
oranla basit olarak 
kolaylıkla gelişti 
rilebilmektedir.
Grip hastalığının 
belirtisi yüksek 
ateş, baş ağrısı, 
kas ağrı lan ve özel
likle öksürüktür. 
Dolayı sıyla bu iki 
hastalı ğın seyri de 
farklıdır. Kuluçka 
dönemi her iki 
hastalıkta da yak
laşık üç gündür. 
Ancak grip hastalı 
ğının insanlardan 
insanlara bulaşma 
süresi yaklaşık dört- 
beş gündür. Halbuki 
soğuk algınlığında 
bulaştırıcıhk üç gün
den sonra kaybolur”

Meyve ve sebzelerle tedavi olun
Amerika'da Jay 
Kordich adlı hastanın 
hazırladığı "Meyve ve 
Sebzelerin Gizli 
Güçleri" adlı kitapta 
meyve-sebze terapi
leri anlatılıyor.
Kitapta sebze ve 
meyvelerin fay
dalarının yanısıra bir 
de reçete sunuluyor. 
Hormondan uzak, 
mevsiminde tüketilen 
meyve ve sebzelerin 
gizli güçleri şöyle 
sıralanıyor: 
"Elma: Böbreklerin 
temizlenmesine, 
sindirim rahatsızlık
larının kontrol 
edilmesine yardım 
ediyor.
Muz: Kalbe ve kas 
sistemine faydalıdır. 
Yorgunluğa ve ishale 
bire bir geliyor. 
Greyfurt: Sindirimi 
uyarıyor. Diş etlerinin 
kanamasını azaltıp, 
soğuk algınlığına iyi 
geliyor. Lifleriyle 
yenirse, kolesterolü 
düşürüyor.
Portakal: Soğuk

“Çocuğunuza örnek olun”
Uzman Psikolog 
Saoıı Akbaş, çocuk
larının çeşitli davra 
tuşlarından şikayetçi 
olan .anne-babaların 
önce kendi durumları 
ve tutumlarını göz
den geçirmeleri 
gerektiğini bildirdi. 
Akbaş, Işıl Çocuk

algınlığı, grip, incin
me, kalp hastalığı ve 
felçten korunmaya 
yardım ediyor.
Mandalina: 
Enfeksiyonlarla 
savaşmayı kolay
laştırıyor.
Üzüm: Böbreklerin 
çalışmasını uyarıp 
kalp atışını düzenli 
yor. Karaciğeri temi
zliyor, siyah üzüm 
hücreyi yeniliyor. 
Kavun: Endişe ve 
uykusuzluğa iyi geli 
yor. Bağırsak ve cilt 
kanserine karşı tav 
siye ediliyor.
Armut: Kalp-damar

Kulübü'nün semine 
rinde yaptığı konuş
mada, temel eğitim 
çağındaki ço cukların 
cezalandırılma kor 
kuşu yada ödüllendir 
me arzusu nedeniyle 
yalan söyleyebildiği
ni, çalma davranışı 
nın köke ninde de 

sağlığı, alçak kan 
basıncı ve fiziksel 
performansa iyi 
gelen vitaminleri 
barındırıyor. 
Brokoli: Mide ve 
yemek borusu 
kanseri tehlikesini 
azaltıyor.
Lahana: Yaşlanmayı 
önleyici mineral 
olarak kabul edilen 
selenyum içerdiği 
için sağlıklı bir cilt 
için tavsiye ediliyor. . 
Havuç: Enerji veriyor. 
Karaciğerin safra 
salgılamasına ve 
kolesterolü den
gelemesine 

sevgi açlığı bulun
duğuna dikkat çeke 
rek, çocukların olum
suz davranışları 
karşısında panikten, 
acımasızca cezalan 
dırmaktan ve dam 
galamaktan kaçınıl
masını istedi. Her 
durumda çocuklar 

yardım ediyor. 
Salatalık: Kasları 
gençleştirip, deri 
hücrelerine 
elastikiyet veriyor. 
Sarımsak: Tansiyonu 
düşürüp, kan 
pıhtılaşmasını azaltıy
or. Bazı mide kanser
lerini önleyip bağışık
lık sistemini 
güçlendiriyor.
Ispanak: Karaciğeri, 
lenf bezlerini ve kan 
dolaşımını uyarıyor". 
REÇETELER 
Uykusuzluk için, 
havuç ve kereviz 
sapının suyunun 
karıştırılması tavsiye 
ediliyor.
Sindirimi kolaylaştır
mak için, karnabahar, 
havuç ve maydanoz 
suyu öneriliyor. 
Gribe ise, bir bardak 
kızılcık suyu yahut 
elma + kızılcık, elma 
+ üzüm + ananas 
suyu iyi geliyor. 
Havuç ve lahana 
suyunun karıştırıl
ması sakinleştirici 
etki yapıyor.

için sonuçtan önce 
nedenler üzerinde 
durulmasını isteyen 
Akbaş, 6-7 yaşa 
kadarki davranışların 
'çalma' olarak değer
lendirilmediğini, sa 
hip olma duygusu
nun ise 8. yaşta 
başladığını söyledi.
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Ö R K Eaa
KEBAP ve YEMEK SALONU

MERVE 

kebap ve YEMEK SALONU 
aiknluU takat ûudjlnlıı tek abtu 1

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL 3
Çorba 1.50 YTL. 1
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı) 5.00 YTL. i
İskender + Tatlı 6.00 YTL. 1
Urfa Kebabı +. Salata + Künefe 7.00 YTL. t
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran 5.00 YTL i
Pideli Köfte + Sütlaç 6.00 YTL. j

l v-------------- v------

Adana Kebap + Ayran + Salata 6.00 YIL
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 10.00 YIL
10 Adet Lahmacunı1 Litre Cola 12.50 YIL 
Kıymalı Pide + Ayranı Salata 3.50YTL
Adana Dürüm 3.00 YIL
Döneri Dürüm ı Ayran 3.50 YTL
Çorba ı Yemek ı Pilav ı Ayran ı Salata 5.00 YTL 
SggJgS ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:

İŞKEMBE ■ PAÇA ■ MERCİMEK ■ EZOGELİN

fegOgİ İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK 
iMİRl ' Tel: 0.224 512 20 02

O; JJ /SINIRSIZ KEBAP-KÖFTE 
EV YEMEKLERİ- 
TATLI ÇEŞİTLERİ

/'KAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

YENİ ADLİYE KARŞISI W
İLEM YEMEK

-GEMLİKTEL:5145238
SAN. TİC. LTD.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ta NOKTASI

Artık sıra beklemek tarih oldu.
Turkcell, Vodafone, Avea

Elektrik, Su, Telekom
K.K. Borçları, Bağkur, SSK 

Trafik cezası v.s.
FATURALARINIZI SMILESHOP W 

SIRABEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL- Türk Telekom BAŞVURU NOKTAM
--D-SMART SATIŞ NOKTASI 1
- CEPTELEFONUSATIŞI
--TURKCELL-VODAFONE-AVEA-KONTÜR SATIŞI
•■BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜN1ER

pn ATİ İZ KRFDİ BanI<a t>ANİ<A dolAŞMACİAN UyqUN KREdİ SEÇENEkİERİI IV*N IV1UIZ1____ İlniyAç kredisi - taşit knedisi ve koNirr kıtcdisi
ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 5T2 12 00



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

✓ AKSCSUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MAIZ€M€L€Rİ

Gemlik K
G E M L i K ’ I N İ LK' G 0 M LÛK SİYASİ GAZETESİ________ I

12 Aralık 2007 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANA Yİ 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

Muhtarlar Derneği’ni ziyaret eden CHP İlçe Başkanı Cem Güler;

“Gemlik iyi yönetilmiyor”
Gemlik’in vizyonunu kaybettiğini 

söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
Başkanı Cem Güler, her kesimi kucakla 
yacak bir yönetim oluşturmak için göre
ve geldiklerini belirtti. Dün Muhtarlar 
Derneği’ne yapılan ziyarette Gemlik’in 
iyi yönetilmediğine katıldığını söyleyen 
Dernek Başkanı İdris Kurt ise yaptığı 
konuşmada, “Yerel yönetimler sadece 
denizi doldurdular, başka yaptıkları 
bir şey yok" dedi. Haberi sayfa 3’de

Okula alınmayınca 
öğretmenleri bıçakladı
Bursa'da 8. sınıfta 
okuyan kız kardeşine 
yol parası vermek 
için ilköğretim okulu
na giden sabıkalı 
genç, okula alınma 
yınca 2 nöbetçi öğret 
meni bıçakladı. 
Edinilen bilgiye göre, 
olay merkez Yıldırım 
ilçesi Akçağlayan Ma 
hallesi'nde bulunan 
İhsan Dikmen 3 İlköğ 
retim Okulu'nda mey 
dana geldi. İddiaya 
göre E.Y. (23) ayrı ya 
şadığı kız kardeşi 
R.Y.'yi hem gömek 
hem de yol parası 
vermek için okula gel 
di. Ancak suç kaydı 
bulunan genci oku 
lun nöbetçisi Türkçe 
öğretmeni H.E. (35) 
engelleyerek okula

girmesinin yasak ol 
duğunu söyledi. Bu 
duruma kızan E.Y. ce 
binden çıkardığı 
bıçakla öğretmeni 
karnından bıçakladı. 
Arkadaşının kavga et 
fiğini gören matema 
tik öğretmeni İ.H.D. 
(33) ayırmak için koş 
tu. Ancak okula alın
mayan genç matema 
tik öğretmenini de ba 
cağından bıçaklaya 
rak firar etti. Yaralı öğ 
retmenler 112 Acil 
Servis ambulansıyla 
Yüksek İhtisas Hasta 
nesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından 
firar eden zanlı polis 
ekipleri tarafından 
yakala narak Işıklar 
Polis Merkezi'ne 
teslim edildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Yağmuru sevmiyorum

Önceki gece yarısı gök yarıldı sandım.
Şimşekler, gök gürültüsü derken boşa 

lan gökyüzü ve ardından yağan dolu yatak
ta yatan çocukları bile korkuttu.

Dün tüm gün neredeyse yağmur yağdı.
Yağmuru hiç sevmiyorum.
Sevmememin nedeni kentin her yanının 

su birikintisinde olmasından..
Yollarda yürüyemiyorsun, kaldırımda 

hoplayıp zıplayarak yürüyorsun.
Nasıl seversin yağmurlu havaları..

Devamı sayfa 5'de

MINA
Yağ 

Sanayi 
alıcı 

bekliyor 
İlçemizin tek çiçek 
yağı fabrikası olan 
MİNA alıcı bekliyor. 
Bir süredir “Satılık” 
olan MİNA Yağ Sana 
yi beklenen bedelle 
alıcı çıkmadığı için 
satılamadı.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sayfa 2

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma MINA Yağ Sanayi alıcı
Kültürel değişim....

Kendisiyle, ailesiyle toplumuyla iç içe 
ve ilgili, ayakları kendi topraklarına basan, 
ulusal değerleri ve milli kültürü özüm
semiş ancak dünyayı bilen, dünyadaki 
gelişmeleri takip eden ve çağdaş değerleri 
iyi okuyan bir genç...

Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği 
genç..

Kuşkusuz var..
Ancak giderek sayıları azalıyor..
Etken çok..
Eğitim..
Medya..
Kültürel emperyalizmin saldırgan tutu

mu..
Kültür, bir toplumu diğerlerinden farklı 

kılan değerler bütünü ve hayatı algı’ama 
biçimi..

Bilim ve teknoloji evrensel ama kültür 
ulusal.

Kültürler birbirlerinden besleniyor, bir
birlerinden etkileniyor.

Ancak etkilenme, aynileşme, kopya 
haline gelmeye dönüştüğü zaman yozlaş
ma ve sonuçta yok olma süreci başlıyor.

Kültürün asli karakteri olan çekirdek 
unsurlar sabit kaldıkça kültürde kolay 
kolay yozlaşma olmaz.

Kültürel yozlaşma sonucu bugün 
gençler ne yazık ki büyük çapta renksiz, 
ruhsuz, şiirsiz bir dünyada yaşıyor.

Aristo, asırlarca önce "En bedbaht mil
let, kaleleri ayakta iken kültürü ve ahlâkı 
harabe olan millettir" demişti. Kültürel 
yozlaşma beraberinde tabii olarak kültürün 
ve ahlâkın harap olmasını getiriyor.

Kültür emperyalizmine malzeme olma
mak elbette dünyaya antenlerin kapatıl
ması, değişen zaman ve şartlara göre 
kültürel olarak değişime direnmek anlamı
na gelmez..

Kitle iletişim araçlarının baş döndürücü 
bir hızla geliştiği dünyamızda, özü koru
mak şartıyla, değişim, çağdaş dünyayla 
rekabet etmenin vazgeçilmez koşulu...

Bugün kültürel yaşamın yozlaşmasına 
sahip olan kitle iletişim araçları aslında 
son derecede yararlı.. Önemli olan onları 
iyiye ve güzele kanalize etmek. Tersi 
yapıldığında ise bugünkü tablo ortaya 
çıkıyor. Ulusal yayın yapan gazete ve tele
vizyonların çoğu, kültürel yaşamın 
taşıyıcı, öğretici, eğlendirici, düşündürücü 
unsurları olmaları gerekirken ne yazık ki, 
kültürel yozlaşmanın en büyük nedeni 
oluyorlar.

Şiddet, müstehcenlik, karamsarlık aşıla
ma, özenti yaratma, yanıltıcı reklamlarla 
tüketimi arttırma, yazılı kültürden uzak
laştırma, gibi mahzurları olan yayınlar 
çoğunlukta...

Toplum bir çok çirkinliğe ve yanlışlığa 
alıştırılıyor.

Televizyonlar yurdun en ücra köşesinde 
yaşayan doğru cfürüst beslenemeyen, 
giyinemeyen yurttaşlara janjanlı bir 
dünya sunuyor.. Bir yandan varlıklı, kolay 
kazanıp kolay harcayan insanların eğlence 
adı altında akla hayale gelmedik çılgınlık
ları ve bunların magazin haberleri adı altın
da teşhir edilmesi; öte yandan kızgın 
güneşin altında tütünle, pamukla uğraşan 
ancak alnının terinin karşılığını alamayan 
insanımız...

Bu durumda Batman'daki genç kız inti
har ediyor.. Edirne'deki delikanlı kendi 
iradesiyle canına kıyıyor..

Türkiye'nin tüm kurumlarıyla vakit 
aeçirmeden bu açmazdan kurtulması 
gerek..Bağımsızlık..

Egemenlik.. . . ....
Demokrasi ancak çağdaş ve ne istediği

ni bilen düşünen, sorgulayan toplumlarda 
| yeşeriyor ve yaşıyor....----------------------------

İlçemizin tek 
çiçekyağı fabrikası 
olan MİNA alıcı 
bekliyor.
Uzun yıllar önce 
Merhum Kemal 
Kılıç ve arkadaşları 
tarafından Yalova 
Yolu’nda işletmeye 
açılan MİNA 
Yağ Sanayi son 
yıllarda üst üste 
sahip değiştirdi. 
MİNA Yağ 
Fabrikası eski 
sahiplerinden 
Melih Kazanç ve 
ortaklarının sat
masından sonra 
fabrika, merkezi 
İzmir’de bulunan 
Satıcı Kooperatifi 
Birlikleri tarafından 
satın alınarak, 
2 yıldır üretimlerini 
sürdürüyordu. 
Fabrikayı alan 
yeni sahipleri 
satma kararı alması 

i üzerine Yalova

Yolu’ndaki fabrikanın 
üzerine yazdırdıkları 
büyük bir bez 
pankartla “Satılık” 
yazısını koydular. 
Bir süredir

“Satılık” olan 
MİNA Yağ Sanayi 
beklenen bedelle 
ahcı çıkmadığı 
için satılamadı.
Fabrika

- KİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERLERİ 
bayta? www.baytasfnsaat.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

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.co

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

yöneticileri satışların 
gerçekleşmemesi 
nedeniyle fabrika 
önündeki
“Satılık” pankartını 
indirmediler.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 
y Doğalgaz Kombi Sistemi, 
y Otoparklı, SAsansörlü, 

Hazır Mutfak, 
v Dış kapı çelik kapı, 
v^İç kapılar amerikan kapı, 
v Salon ve odalar laminant parke, 

Islak zeminler seramik

Tel: 513 42 21 Fax: 5131794

http://www.baytasfnsaat.com
http://www.baytasinsaat.co
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Muhtarlar Derneği’ni ziyaret eden CHP İlçe Başkanı Cem Güler;

“Gemlik iyi yönet ilmiyor”
Gemlik’in vizyonunu kaybettiğini söyleyen Cumhuriyet 

Halk Partisi İlçe Başkanı Cem Güler, her kesimi kucaklaya
cak bir yönetim oluşturmak için göreve geldiklerini belirtti. 
Dün Muhtarlar Derneği’ne yapılan ziyarette Gemlik’in iyi 
yönetilmediğine katıldığını söyleyen Dernek Başkanı İdris 
Kurt ise yaptığı konuşmada, “Yerel yönetimler sadece denizi 
doldurdular, başka yaptıkları bir şey yok” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Muhtarlar Derneğini 
ziyaret eden CHP 
İlçe Başkanı Cem 
Güler, burada 
yaptığı konuşmada 
Gemlik’in vizyonunu 
kaybettiğini söyle 
yerek, "Gemlik iyi 
yönetilmiyor" dedi. 
Her kesimi kucak
layacak bir yönetim 
oluşturmak için 
göreve geldiklerinin 
altını çizen Cem 
Güler, "Gemlik odaklı 
siyaset yapmak 
istiyoruz. Bir zaman
lar Bursa'nm öncü 
ilçesi ve lokomotifi 
konumundaki 
Gemlik uzun 
yıllardan bu yana 
iyi yönetilmiyor. 
Önü alınmaz bir 
şekilde geriye 
gidiş yaşanıyor" 
şeklinde konuştu. 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
ile Mahalle ve Köy 
muhtarlarının da 
hazır bulunduğu 
ziyarette yeni oluşan 
ilçe yönetimi hakkın
da bilgi veren Güler, 
ilçede yaşanan ve 
gelişen siyasetinde 
vatandaş üzerinde 
heyecanını yitirmeye 
başladığını söyledi. 
Gemlik’in elinde 
bulundurduğu 
potansiyeli iyi 
kullanamadığını 
belirten Güler, 
"Yerel 
demokrasilerde 
herkes taşın altına 
elini sokup yerel 
yöneticilerini iyi 
seçmesi gerekiyor. 
Gemlik geçen 
zamanda vizyon 
kazanamadığı gibi 
büyük kayıplar 
yaşadı" dedi. 
İLÇE SEÇİMİ 
6 OCAK’DA 
YAPILACAK 
Sorunların en iyi 
olarak Muhtarlar 
tarafından 
bilindiğinin de

Ifejgifo.

bilincinde 
olduklarını
belirten Cem 
Güler, CHP olarak 
ilçe seçimlerini
6 Ocak 2008 
Pazar günü 
yapacaklarını 
söyledi.
Belde Belediyelerinin 
de Büyükşehir'e 
bağlanmasını
"Siz iyi yönetemiyor
sunuz, biz yapalım" 
düşüncesiyle 
beldelerde 
yaşayanlara 
yönelik hakaret 
olduğunu 
vurgulayan Güler, 
CHP olarak bu 
düşüncelere karşı

olduklarını söyledi. 
SADECE DENİZİ 
DOLDURUYORLAR 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris 
Kurt'ta CHP'li 
yöneticilerin 
üstlendikleri 
görevde Gemlik 
için başarılı 
olmalarını diledi. 
Gemlik’in iyi 
yönetilmediği 
sözlerine katıldığını 
söyleyen Kurt, 
"Yerel yönetimler 
sadece denizi 
doldurdular, 
başka yaptıkları 
bir şey yok" dedi. 
Armutlu'daki 
kaplıcanın bir

çok ilden gelen 
müşterileri 
olduğunun da altını 
çizen İdris Kurt, 
"Bizim elimizin 
altında aynı 
kalitede su 
var ama biz 
bunu yıllardır 
değerlendiremiyoruz. 
Her parti yeni 
göreve 
yeni geldiğinde 
bize gelir ve 
kendilerini tanıtırlar, 
onlara sürekli 
’Gemlik'i geri 
istiyoruz' diyoruz 
ama ne yazık ki 
söylediklerimiz 
havada kalıyor" 
şeklinde konuştu.

. .. ..
Diş Hekimi

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

Doğru olan bu!...
İzmir Milletvekili emekli Tümgeneral Er 

dal Sipahi sınır ötesi operasyon için Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) siyasi direktif 
veren hükümeti, "Mehmetçiği teröristin 
yanı sıra karla savaştıracaklar" sözleriyle 
eleştirdi.

TBMM'de reddedilen 1 Mart tezkeresinin 
kabulü halinde

Irak'a gidecek Türk askerlerinin komu
tasını üstlenmesi beklenen Tümgeneral 
Erdal Sipahi, emekli olduktan sonra poli
tikaya atıldı.

Emekli Tümgeneral Erdal Sipahi, Baş 
bakan layyip Erdoğan'ın 28 Kasım itibarıy
la Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sınır ötesi ope 
rasyon için yetki verildiğini açıklamasını, 
"Başbakan'ın kar duasına çıktığı anlaşılı 
yor" sözleriyle değerlendirdi.

Meclisin hükümete verdiği yetki tezkere 
sinin üzerinden 43 gün geçtiğini söyleyen 
Emekli Tümgeneral Sipahi, "Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne bu direktifin verilmesi için bu 
kadar zaman beklenmesi, bir yerlerden 
icazet alındığının göstergesidir.

Başta Amerika olmak üzere peşmerge 
nin insafına bırakılmış içi boşaltılmış, geç 
kalınmış bir direktiftir" dedi.

Tümgeneral Sipahi, şunları söyledi:
"Hükümet, direktifini kasım sonunda 

vererek bir anlamda
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elini kolunu 

bağlamıştır.
Mehmetçiği PKK'nın yanında karla, zor 

tabiat koşullarıyla da savaşmaya zorluyor
lar.

Bazı bölgelerde kara harekâtı için ciddi 
tabiat engelleri vardır. O bölgeleri bilen 
bilir, dedi...

Şimdi ben konuşuyorum....
Ben Özcan Vural ;subay olarak o 

bölgede tam 3 sene görev yaptım..
Bu coğrafyanın çok sert tabiat şartları ' 

olduğunu kışın o bölgede kar -kışın daya 
nılamayacak kadar çetin-zor olduğunu 
yaşadım biliyorum..

Teröristler inlerine çekilmiş veya karlar 
eri yinceye kadar köylere inmiştir."

Terörist kalmadı ki ....
Hepsi kaçtı, saklandı..
"Kamplarda terörist kalmadı.
Ya İran tarafına geçtiler ya da peşmerge 

kılığında şehirlere yayıldılar. Davul zurna 
ile geldik geliyoruz, yaptık yapıyoruz gibi 
bir usulle harekât yapılmayacağını herkes 
bilir.

Ama Türkiye'yi acemiler yönettiği için 
acemilerin verdiği siyasi direktif de ancak 
böyle olur.

Amerika’nın iznini beklediler."...

KAŞ€D€ BîKKIMK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

- UYGUN FİYATLARLA 
MFSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK 

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.cQm
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Engelli öğrencilerin havuz keyfi Yıldızlarda Şehit Etem Yaşar 
ile Cumhuriyet finale kaldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa'da, Uludağ 
Üniversitesi Su Altı 
Topluluğu (Usat) 
Tarafından Başlatılan 
'Dalmak Özgürlüktür' 
Projesi Kapsamında 
30 Zihinsel Engelli 
Öğrenciye Yüzme ve 
Aletli Dalış (Scuba) 
Eğitimi Veriliyor. 
Bursa Zihinsel Engelli
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri’nin de 
Gemlik'ten götürdüğü 
15 özürlü çocuğun 
aralarında bulunduğu 
30 zihinsel engelli 
çocuk zevkini hiç 
bilmedikleri havuzun 
keyfini çıkarıyorlar. 
TED Koleji ve 
Erkut Holding 
sponsorluğunda 
USATin düzenlediği 
projede engelli 
öğrenciler dalmanın 
keyfini doyasıya 
çıkardı. Engellilere 
maddi yardımdan 
çok, onlara imkanlar 
sağlanmasının 
hedeflendiği proje 
çerçevesinde, özürlü 
gençler evlerinden 
alınarak Ted Koleji'nin 
yüzme havuzuna 
getirildi. Uludağ 
Üniversitesi öğrenci
lerinden oluşan

16 ZP 650 çekici 16 ZD 039 plakalı Dorse aracımın 
L1 Taşıt Belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
145 NOLU S.S GEMLİK TRAYLER MOTORLU 

TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI

SATILIK
2004 MODEL OPEL ZAFİRE

1,6 ELEGANCE 
KLİMA - ÇİFT SUNROFF-ABS 

TEL: 0 532 255 45 01

USAT üyesi profes 
yönel dalgıçlar 
tarafından bilgi 
verilen özürlü 
gençler, dalgıç 
kıyafeti giyerek 
dalmanın mutlu
luğunu yaşadı. 
Türkiye'nin ve 
toplumun geleceği 
olan üniversite 
öğrencilerinin 
engelliler konusunda 
bilinçlenmesini 
sağlamak amacıyla 
projeyi düzenledikleri
ni belirten USAT 
Yürütme Kurulu 
Başkanı Uğur 
Uzuner, "Zihinsel 
engelli 30 minik 
kardeşimizin üniver
sitedeki ağabeyleri ve 
ablaları ile sosyal bir 
iletişim içerisinde 
olmalarını sağlamak 
ve onların bireysel 
gelişimlerine katkıda 
bulunmak bizim genel 

amacımız" dedi. 
"Dalmak Özgürlüktür" 
projesi kapsamında 
öğretmenleri 
eşliğinde 15 
çocuğun TED Koleji 
yüzme havuzunda 
eğitim görerek 
toplum içine daha 
yakın olmaları ve 
sudan çekinmemeleri 
konusunda eğitildik
lerini söyleyen 
Tamer Sivri, 
"Özürlü çocuklarımıza 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
olarak çeşitli imkanlar 
sağlıyoruz. TED 
Kolejinde verilen 
su altı eğitime de 
bunlardan biri. 
Çocuklarımızı 
bu tür eğitici 
programlara dahil 
ederek kişilik 
kazandırmak 
amacındayız" dedi.

KAYIP
Gemlik Endüstri 

Meslek 
Lisesi’nden 

aldığım diplo
mamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
AKİF ÇOKLU

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig Heyeti 
2007-2008 Eğitim 
Öğretim Yılı 1. Küme 
Yıldız Erkekler Futbol 
Gemlik grubunda 
Şehit Etem Yaşar ile 
Cumhuriyet İlköğretim 
okulu takımları grup 
larında ilk sırayı ala 
rak İl birinciliğine katıl 
maya hak kazandılar. 
Gemlik Atatürk Stadın 
da dün oynanan ilk 
maçta Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu takımı ilk yarısı 
golsüz kapanan maç 
ta ikinci yarının he 
men başında attığı 
golle TSO Gazi ilköğ 
retim takımını 1-0 
yenerek finale 
adını yazdırdı. 
Bursa Bölgesi 
Hakemlerinden Ersen 
Yapça ile yardımcı ha 
kemler Serkan Küçük 
ve Savaş Ahmetoğ 
lu'nun yönettiği ikinci 
maç ise gol düellosu 
na döndü. 30'ar daki 
kalık iki devreden 
oluşan maçın henüz 
3'ncü dakikasında 11 
Eylül takımı Burak 
can'la 1-0 öne geçti. 
Yedinci dakikada 
Cumhuriyet takımın
dan Serhat durumu 
1-1'e getirirken 16'da 
Samet ve 27'de yine

Burakcan'la 2 gol 
bulan 11 Eylül takımı 
ilk yarıyı 3-1 önde 
kapadı. İkinci yarının 
hemen başında 
Serhat'ın attığı golle 
durumu 3-2'ye getiren 
Cumhuriyet takımı 
25'de Mert'le bir gol 
bulunca umutlandı.3-3 
Beraberliğin moraliyle 
rakip kaleye yüklenen 

Cumhuriyet takımı 27 
dakikada Selim'de 4-3 
öne geçti. Kalan 
dakikalarda skoru 
değiştiremeyen 11 
Eylül İlköğretim takımı 
ilk yarısını 3-1 önde | 
kapadığı maçta Cum 
huriyet İlköğretim takı 
mına 4-3 mağlup olur ı 
ken il'e gitme hakkını | 
da rakibine verdi.
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Dün gün boyu sokağa çıkmak 
istemedim.

Nedeni belli değil mi.
Yağmurdan..
Sicim gibi yağıyordu müba 

rek..
El mahkum çıkmak zorunda 

kaldım.
Çıkmaz olaydım.
Elimde şemsiyem yoktu.
Başımdaki şapkama güven 

dim.
Sen misin güvenen..
Sırılsıklam oldum.
Sokakta çin malı şemsiye 

satıcısı imdadıma yetişti de kur
tuldu.

Sokağa çıkmışken bir de Salı 
Pazarı’na uğrayayım dedim.

Karanlık çöktü, pazar yerinin 
kimi aydınlık kimi yeri karanlık.

İşten çıkanlar da o saatte 
pazara gelince pazar yerinde 
yürümek bile bir marifet istiyor.

Yağmur da sicimi gibi yağı 
yor..

Hani ahmak ıslatan cinsin
den.

Şappp bir su birintisinin içine 
girdim.

Paçalara kadar ıslandım.
Kendi kendime söylenip dur

dum. "Bula bula bu saati mi bul
dun” diye

Yağmuru sevmiyorum

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Gün ağardında pazara gitsey- 
dim hiç olmazsa su birikintilerini 
daha iyi görür ona göre rotamı 
çizerdim.

Yağmurlu bir günde sayın 
Belediye Meclis üyelerimi ve 
Belediye Başkanımızın birlikte 
pazarı teftiş etmesini isterdim.

Meclis üyeleri pazardaki gezi 
sini bitirip, Belediye Meclis Sa 
lonu’na gidip Başkan’a pazar 
karnesi vermelerini dilerdim.

Söylemek istediğim şu.
Gemlik halkı yağmurlu günler 

de çile çekiyor.
Ben yıllarca Haydariye Köyün 

de öğretmenlik yaptım.
Bir yağmur yağdığında yollar 

çamur olurdu. Ama o günden 
bugüne Haydariye Köyü’nü yağ
murlu bir günde gidin, Gemlik 
pazarında veya kaldırımlarında 
suya battığınız kadar batmazsı 
nız.

Ne olacak bu Gemlik’in hali 
bilmem.

BURSA DA SİNEMA GÜNLERİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi 7- 

13 Aralık Günlerini Bursa da sinema 
günlerine ayırdı.

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan 
Sinemayı sevdirmeyi de içine alan 
bu etkinlik bu yıl daha büyük ses 
getirdi.

Ünlü sinema oyunculan günler 
önce Bursa’ya gelerek yerleşti.

Almira Otel film platosu gibi 
olmuş.

Bursa’nın tanıtımı açısından 
yapılan bu etkinlik önemli.

Büyükşehir bunu çok iyi kullanı 
yor.

Bu yıl ki film etkinliklerinin adı 
"Uluslararası Bursa İpek Yolu Film 
Festivali”

Bursa’da bir çok dizi ve film çe 
kiliyor.

Bilhassa Cumalıkızık Türkiye’nin 
çok yakından tanıdığı bir film platosu 
oldu.

Tarihi filmlerin, köy kökenli film
lerin çekilmesi için uygun mekanlar 

var Bursa’da..
Daha önceleri ulusal film festival

leri bu yıl uluslararası oldu.
Türkiye’de film festivali denince 

Antalya akla gelir.
Yıllardır yapılan Altın Portakal 

Film Yanşması basında günlerce 
konuşulur.

Televizyonlar günlerce bu festi
valden söz ediyor.

Bursa acaba Antalya’nın tahtını 
elinden alacak mı?

Bence Bursa bir başka kente 
rakip olmamalı.

Kendi yolunda yürüyerek, kendi 
tanıtımını yapmalı ve film sektörüne 
ve film sanatçılanna hareket ve 
moral sağlamalı.

Bu işin en önemli yanı organizas 
yöndür.

Festivale dünyanın en önemli film 
oyunculannı çağırsanız, sinema 
salonlan dolup taşsa bu festival 
süresince, iyi bir organizasyon yapı 
lamazsa sonuç fiyaskodur.

Günlerdir basından Bursa Uluslar 
arası İpek Yolu Festivali ile ilgili 
haberleri izliyorum.

İlk izlenimler çok güzel.
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Hikmet Şahin bu festivalden iyi 
not alarak çıkarsa gelecek yıl 
daha iyi bir festival beklemeye hakkı 
olur.

Sosyal Giveılije teni jizenleme
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Tasarısı, 
Meclis'te alt 
komisyona 
sevkedildi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
tasarının ay sonuna 
kadar çıkarılabile
ceğini söyledi.
Faruk Çelik 
Meclis Plan ve
Bütçe 
Komisyonu'nda 
yaptığı açıklamada, 
hiçbir siyasi 
getirisi olmayan 
düzenlemenin 
koltuk kaygısı 
düşünülmeden 
milletin geleceği 
için hazırlandığını 
söyledi
Prim gelirlerinin 
emekli aylıklarını 
karşılayamayacak 
düzeye geldiğini 
kaydeden Çelik'in

KURU TEMİZLEME

verdiği bilgiye 
göre;
1994-2007 yılları 
arasında sosyal 
güvenlik transfer 
harcamaları, 851 
katrilyon lira, 
2007 yılında 
42,5 katrilyon 
prim geliri bek
lenirken, emekli 
aylıkları için 
ödenecek rakamın 
ise yaklaşık 55 
katrilyon lira olması 
öngörülüyor.

ÖZGÜR

Bu yıl sağlık 
giderlerinin de 
20 katrilyon lira 
düzeyinde gerçek
leşmesi bekleniyor. 
Çelik, basamak 
satın alan Bağ- 
Kurlular'ın 
kayıplarının gider
ilmesi için genelge 
yayınlandığını da 
belirterek, 9 bin 
400 kişinin aylık 
sorunun 
çözüldüğünü 
belirtti.

‘GemlikKörfez'internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
İGemlikKflrfez
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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 
m Şube: Minibüs Garajı Arkası İmren Izgara Karşısı m 
V Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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azine arazileri yoksula dağıtılacak
Teröre karşı çok kap
samlı mücadele baş 
latan hükümet, Doğu 
ve Güneydoğu'ya 
yönelik eylem planı 
üzerindeki çalışma 
larını yoğunlaştırdı. 
Bölgeye yönelik 
açılım paketinin en 
önemli ayağını ise 
'toprak reformu' oluş
turuyor. Buna göre 
bölgedeki Hazine 
arazilerinin topraksız 
yoksul ailelere dağı 
tılması gündemde. 
Eylem planı, toprak 
reformunun yanı sıra 
geçici koy korucu
larının özlük hakları 
mn iyileştirilmesin
den 'mele' adıyla bili
nen Hizbullah ve 
PKK'nın kontrolünde
ki gayri resmi imam
ların tasfiye edilerek, 
yerlerine resmi imam 
ların atanmasına ka 
dar birçok alanda dü 
zenlemeyi kapsıyor. 
Son dönemde artan 
terör olaylarına karşı 
çok yönlü mücadele 
başlatan hükümet, 
bölgeye yönelik 
açılım paketini gün
demine aldı. 60’a 
yakın kurum ve kuru
luş, bölgeye yönelik

atılması gereken 
adımları ve önerileri 
içeren raporlarını 
Başbakanhk'a sundu. 
Bölgeye yönelik 
somut adımların yer 
aldığı eylem planında 
topraksız yoksul 
bölge halkına Hazine 
toprağı dağıtılmasın
dan geçici köy koru
cularının özlük hak
larının iyileştirilme
sine, 'mele' adıyla anı 
lan gayri resmi imam 
ların tasfiye edilerek 
yerlerine resmi imam 
ların atanmasına ka 
dar bir dizi düzenle 
me yer alıyor. 
Başbakanhk'a sunu 
lan raporların 5 Ara 
lık'ta gerçekleştirilen 
Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulu'nda 
da değerlendirildiği 
öğrenildi.Bölgeye 

yönelik açılım pake
tinin en önemli aya 
ğını 'toprak reformu' 
oluşturuyor. Tarım 
Bakanlı ğı tarafından 
sunulan raporda, top 
raksız yoksul ailelere 
Hazi ne arazisinden 
dağı tim yapılması 
yönün de hazırlık 
yapıldığı bildirildi. 
Taslağa göre toprağı 
olma yan, geliri bu 
lunmayan yoksul böl 
ge ailelerine Hazine 
arazisi dağıtılarak, tar 
la yapmalarına imkan 
sağlanacak. Ancak 
bu dağıtımın 
'ücretsiz', 'belli bir 
bedel karşılığı' 
ya da sade ce 
'kullanım hakkı ve 
rilmesi' şeklinde mi 
olacağı yönündeki 
çalışmalar sürdü
rülüyor.

Askere ticaret yasağı geliyor
Ticaret yapan veya 
yaptıran yada 
ticari sınai kuru
luşlarda görev kabul 
eden Türk Silahlı 
Kuvvetleri 
mensuplarına 
3 aydan 2 yıla 
kadar hapis 
cezasını öngören, 
“Askeri Ceza 
Kanununda 
Değişiklik Öngören” 
Hükümet tasarısı 
Meclis'te.
Hükümet tarafından 
Meclis Başkanlığı'na 
sunulan, “Askeri 
Ceza Kanununda 
Değişiklik Öngören” 
yasa tasarısı Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarına 
“ticaret yapma” 
yasağı getiriyor. 
Tasarıyla; “Ticaret 
yapmak veya yaptır
mak veyahut ticarî ve 
sınaî kuruluşlarda 
görev kabul etmek 
fiillerini işleyen sub

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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aylar, astsubaylar, 
uzman jandarma ve 
uzman erbaşlar üç 
aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile ceza
landırılır” hükmü 
getiriliyor.
Tasarıyla; yedek 
subay, erbaş ve 
erler açısından, 
sadece fiilî olarak 
askerlik hizmetlerini 
yaptıkları sırada 
bizzat ticaret 

yapmak veya ticarî 
ve sınaî kuruluşlarda 
görev kabul etmek 
eylemlerinin suç 
haline getirilmesi, 
bunun dışında 
askerlik yükümlülük
lerini yerine 
getirdikleri süreçte 
sivil yaşamlarındaki 
ekonomik durum
larının etkilen 
meşinin engellen
mesi hedefleniyor.

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 
Körfez Ofset matbaacilik - yayincilik - reklamcilik 
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 318 GEMLİK Tel: 513 S6 S3 Fax: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tekne faciasında bilanço ağırlaşıyor
Şu ana kadar 46 ceset çıkarıldı. 70 kişilik tekneden 6 kişi kurtuldu.
Ege Denizi'ndeki 
tekne faciasında 
bilanço ağırlaşıyor. 
Cumartesi gecesi 
İzmir'in Seferihisar 
ilçesi açıklarında 
batan teknedeki yak
laşık 70 kişiden 
46'sının cesedine 
ulaşıldı. Olayda 6 kişi 
kurtuldu.
Kaçakları taşıyan 15 
metrelik teknenin şid
detli lodos yüzünden 
cumartesi gecesi 
Sığacık açıklarında 
battığı sanılıyor.
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, pazar günü Alo- 
158 ihbar hattına Ürk- 
mez sahilinde deniz

Etkili

sürecek

Tüm yurtta etkili olan 
sağanak yağışların, haf 
ta sonuna kadar yurt 
genelinde aralıklarla 
sürmesi bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, genellikle yağmur 
ve sağanak şeklinde 
görülecek yağışlar, 
Doğu Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Doğu

Anadolu'nun kuzey ve 
doğusunda kar şek
linde olacak. Hava 
sıcaklığı; yurdun iç ve 
batı bölgelerinde kuv 
vetli esecek lodosla 
birlikte 1 ila 3 derece 
artacak. Lodosun et 
kişini kaybetmesiyle 
birlikte hava sıcaklığı 
yarın Marmara böl
gesinden başlamak üze 
re hafta sonuna kadar

den insan sesleri 
geldiği ihbarı yapıldı. 
Sahil Güvenlik 
Botları ve helikopter- 
lerce gerçekleştirilen 
arama çalışmaların
da, 2'si kadın 46 
kaçak göçmenin 
cesedine ulaşıldı. 
Denizde 13 saat 
mücadele ettikten 
sonra önce 
Eşek Adası'na 
ardından da 
Seferihisar'a ulaşan 6 
kaçak göçmen ise 
kurtuldu.
Kurtulanların ifade
sine göre, teknede 
Filistin, Somali ve 
Irak uyruklu 70 
civarında kaçak 
bulunuyordu.

Arama-kurtarma 
çalışmalarına 
sabahın ilk ışıklarıyla 
yeniden başlandı. 
Çalışmalar, Sahil 
Güvenlik, jandarma, 
emniyet ve sivil 

savunma birliklerine 
mensup yaklaşık 
160 kişi tarafından 
yürütülüyor.
Çalışmalara, balıkçı 
tekneleri de destek 
veriyor.

tüm yurtta 4 ila 6 dere 
ce azalacak. Muğla, 
Aydın, İzmir, Denizli, 
Antalya, Adana ve Mer 
sin illeri başta olmak 
üzere, Marma ra'nın 
Güneyi ile Ege ve 
Akdeniz bölgelerinde 
bugün etkili ve 
sürekli sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlar 
görülecek.

YOK Başkanı’ndan 
ilk açıklama

Yüksek Öğretim 
Kurulu'nun (YÖK) 
yeni Başkanı Yusuf 
Ziya Özcan, ilk açık
lamasında üniver
sitelere ilişkin 2 
düşüncesini 
kamuoyuyla 
paylaştı.
Özcan, "Bütün 
yasakların 
kaldırılması ve 
bilimselliğe daha 
fazla önem v 
erilmesi üniversitel
erdeki pek çok 
sorunu ortadan 
kaldırır" dedi.
Yusuf Ziya Özcan, 
görevine atan
masının ardından 
ilk kez basının 

karşısına çıktı. 
Özcan, öncelikle 
kurumu tanıyacağını 
belirterek, 
üniversiteler için 
iki vizyonu 
olduğunu, 
bunlardan birinin 
üniversitelerde 
serbestlik ortamı 
sağlanması 
diğerinin de 
bilimselliğe ivme 
kazandırmak 
olduğunu 
söyledi.
Özcan, "Bu iki 
sorunla başe- 
dersek üniversite 
camiamız çok 
rahatlayacaktır.” 
diye konuştu.

KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve HUZURUN 

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ADRESİ BERKAY ET 

BU BAYRAMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYACAKTIR.

KENDİ ÖZEL BESİMİZ, YÖREMİZ HAYVANLARINDAN OLUŞAN, 
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 

ÖZEL KESİM YERİMİZ OLAN KURTUL KÖYÜNDE VE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ 
GEMLİK BELEDİYE MEZBAHASINDA BAYRAM GÜNLERİNDE, İSLAMİ KURALLARA UYGUN 

VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI
Net Kemikli Et :12.00-YTL
(Kesildikten sonra tartım)

1 Adet Büyükbaş Kesim : 150.00 - YTL 
(İstenildiği gibi parçalama dahil) 

BÜYÜKBAŞ HİSSEYE DE GİRİLEBİLİR.

BERKAY ET
Berkay KIRMIZIAY 

0.532 77991 94 - 0.535573 11 90

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI

Canlı Tartım : 7.50-YTL
1 yaşındaki kıvırcık koçlar 40-50 kg canlı ağırlıktadır. 
Daha yukarıda kilolarda hayvanın yağ oranı 
artığından tarafımızdan tercih edilmemiştir.

1 Adet Koç Kesim 35.00-YTL

Gemlik Belediye Mezbahası 
Orhangazi Cad. Sonu

KREDİ KARTI 
GEÇERLİDİR.

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER
Kurbanlıklarını başka yerden teinin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi kesim 

yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki tesisimizde kesim 
hizmetinden yararlanabilirler. Sıra kayıt işlemleri 

başlamış olup müracaatların şahsen Belediye mezbahasına 
yapılması gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ KESİM : 150.00 - YTL 
(Dört parçaya ayrılır.)
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 35.00 - YTL 

REZERVASYON İÇİN TEL: 0.224 51511« 
CSM. (Haydar Bey) :0.532 6571774 
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Üzerine televizyon 
düşen çocuk 

hayatını kaybetti
Bursa'da üzerine 
televizyon düşen 
1 yaşındaki çocuk 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesinde 
önceki gece Cemil 
Kazan (24) ile 
Nurgül Kazan'ın 
(21) kızları Dilara, 
evlerinin oturma 
odasında emek
lerken, televizyonun 
altında kaldı.
Gürültü üzerine 
odaya koşan anne 
ve baba, televiz 
yonun altında kalan 
Dilara'yı hemen 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Ancak 
doktorların müda
halesine rağmen 

küçük kız 
kurtarılamadı. 
Cumhuriyet 
Savcılığı olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
Henüz 2 yıllık 
evli olan çift 
çocuklarının 
ölümüyle büyük 
acı yaşadı. 
Gözyaşlarına 
boğulan anne 
Nurgül Kazan, 
"Bebeğimin 
yanındaydım. 
Televizyon 
sağlamdı. Ev işleri 
için odadan ayrıldım. 
Ancak gürültü 
üzerine geri 
döndüğümde 
acı manzarayla 
karşılaştım" 
dedi.

Turistlerin kredi kartını kopyalayan 
dolandırıcılara rekor ceza

Ingiliz, Fransız ve 
KanadalI turistlerin 
kredi kartı bilgilerini 
kopyalayarak 
Bursa'da anlaşmalı 
oldukları işyerlerinin 
post makinelerinden 
100 bin YTL'lik 
vurgun yaptıkları 
iddia edilen 
7 zanlıya 
rekor ceza verildi. 
Mali polisin 'Kolay 
Para" isimli operas 
yonuyla gözaltına 
alınan 1'i tutuklu 
7 zanlı, toplam 
145 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 
6. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 
"banka dolandın 
cılığı" suçundan 
6'şar yıla kadar 
hapisleri talep 
edilen tutuklu 
sanık A.Ç. ile 
olaya karıştıkları 
iddiasıyla tutuksuz 
yargılanan H.Y., V.G., 
N.Ö., O.D., K.B., N.A.

son kez yargılandı. 
Antalya'daki çeşitli 
restoran ve eğlence 
merkezlerinden 
alışveriş yapan 
Ingiliz, Fransız 
ve KanadalI turist
lerin kredi kartı 
bilgilerini kopyalayıp, 
komisyon vererek 
anlaştıkları 
işyerlerinin post 

makinelerinde 
harcama yaptıkları 
iddia edilen 
şüpheliler, suçla
maları kabul 
etmedi. Suçsuz 
olduklarını 
savunan zanlılar, 
beraatlerini talep etti. 
Mahkeme, cinayet 
suçundan sabıkalı 
A.Ç.'ye 17, H.Y.'ye 8, 

V.G.'ye 1, N.ö.'ye 
6, O.D.'ye 6, K.B.'ye 
2 ve N.A.'ya 3 ayrı 
dolandırıcılık 
suçundan ceza 
verdi. Her bir 
dolandırıcılık 
olayından 3 yıl 
4 ay hapis cezası 
verilen şüpheliler 
toplam 143 yıl 4 
ay hapis cezasına 
çarptırıldı.
Tutukluluğu 
kaldırılmayan 
A.Ç.'ye ayrıca sahte 
sürücü belgesi 
düzenlemek suçun
dan 1 yıl 8 ay hapis 
cezası verildi. 
Polisin "kolay para" 
adını verdiği operas 
yon kapsamında 
şüphelilerin otomo
bilinde bulunan 
çeşitli akaryakıt ista
syonlarına ait 95 kart 
ile kart çekimlerinden 
elde edilen 9 bin 370 
YTL'lik paraya el 
konulmuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Umutlarladolu yepyeni 
bir yıla başlarken, 

ritmini hiç kaybetmeyecek 
eğlence dolu bir partiye nedersin?

Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir
* Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 

* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey I GEMLİK
Rezervasyon: 0 224 52517 00 GSM: 0 532 546 45 75

STÜDYO GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı) 
” v Ho: 2 GEMLİK Tel: 0 224 514 41 71

1

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

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

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
i| 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 
«a _____________________________________________

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Mâcîde ÖZALP

t

| Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadın istihdamı azaldı

Türkiye'de, 1995- 
2005 yılları arasında 
kadın istihdamında 
276 bin azalma görül 
düğü belirlendi. 
Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) Türkiye 
Direktörlüğünce 
düzenlenen "Türki 
ye'de Kadın İstihda 
minin Durumu" baş 
lıklı toplantı, Limak 
Ambassadore Otel' 
de yapıldı.
Toplantının açılışın
da konuşan İŞKUR 
Genel Müdürü 
Namık Ata, istihdamı 
artırmaya yönelik 
çalışmalar yaptık
larını anlattı. Ulusal 
istihdam Raporu 
hazırladıklarını, ayrı
ca ILO iş birliğiyle 
proje yürüttüklerini 
ifade eden Ata, Tür 
kiye'nin yüzde 51 'i 
nin kadın nüfusun
dan oluştuğuna işa 
ret ederek, istihda 
mın önem taşıdığını 
belirtti.
ILO Türkiye Direktö 
rü Gülay Aslantepe, 
kadınların iş gücüne 
katılımının giderek 
düştüğünü belirte 
rek, Türkiye'nin bu 
açıdan OECD ülkele 
ri içinde "en kötü 
durumdaki ülke 
olduğunu" söyledi. 
"Türkiye'nin acil 
olarak kadın istih
damı konusunda 
bir şeyler yapması 
gerekiyor" 
diyen Aslantepe, 
toplantıda, bunun 
nedenlerinin 
tartışılacağını 
ifade etti.
LİSE MEZUNU

KADINLAR İŞ 
BULAMIYOR 
Toplantıda, 
Ankara Üniversitesi 
(AÜ) Siyasal Bilgiler 
Fakültesi (SBF) 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Gülay Tokgöz, 
"Türkiye'de Kadın 
İstihdamı Durum 
Raporu" sundu. 
Rapora göre, 
Türkiye'de kadınların 
iş gücüne katılma 
oranları sürekli 
düşüyor. 2006 
yılındaki verilere 
göre, her 4 kadından 
biri iş gücünde. 
Kentlerde her 5 
kadından biri, 
kırsal kesimde ise 
her 3 kadından 
biri çalışıyor. 1995- 
2005 yılları arasında 
toplam kadın istih
damı 276 bin kişi 
geriledi. Türkiye'de 
1995-2005 arasında 
tarım sektöründeki 
istihdam hızla aza
lırken, sanayi istih
damı artışı sınırlı 
kaldı, hizmet sek
töründe ise arttı. 
Türkiye genelinde 
eğitim durumuna 
göre işsizlik 
oranları değer
lendirildiğinde, 
kadınlar açısından 
en yüksek işsizlik 
lise ve dengi okul 
mezunları arasında 
görülüyor.
Raporda, özellikle 
genç ve eğitimli 
kadın kitlesine 
istihdam fırsatları 
yaratılması için 
acilen somut adımlar 
atılması gerektiği 
belirtildi.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı

YAŞAMIN KIYISINDA
TESTERE 4

ELEMAN ARANIYORELEMAN ARANIYOR
ASIR VASITA 

EHLİYETİ BULUNAN 
ŞOFÖR ARANIYOR 
Mür: 0.224 514 00 60 

(Başvurular şahsen yapılacaktır.)

HM ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

(Rezervasyon Tel: 513 33 21) 

Seanslar
12.00- 14.15.-16.30-20.15
12.00 - 14.00 ■ 16.00 - 18.00 - 20.00

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve mutfak islerinde çalışacak 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Tel : 513 47 39

Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik I 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
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Ulusal Sinema Platformu Bursa’da toplandı]
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen ‘II. 
Jluslar arası Bursa 
pek Yolu Film Festi 
/ali’nde toplanan 
Ulusal Sinema 
’latformu’, sinema 
sektörünün gelişimini 
ımaçlayan yeni 
>ir yasa tasarısı 
lazırladı.
Türk Sineması İpek 
folu’nda başlığında 
oplanan Ulusal 
Sinema 
’latformu’nun 
Sözcüsü Sabahattin 
Jetin, Almira Otel ve 
Holiday Inn Otel’de 
gerçekleştirilen 
oplantılarla yeni bir 
fasa tasarısı üzerinde 
çalıştıklarını anlattı. 
Hedef; Ulusal Sinema 
Merkezi Ulusal 
Sinema Platformu 
lun “Türkiye’de sine- 
na alanında teknik, 
artistik ve entelektüel 
sinema birkiminin 
juluştuğu bir zemin” 
olduğunu söyleyen

Çetin, platformun 
yaklaşık 30 yıldır 
Türkiye’de de Batı’da 
olduğu gibi ‘Ulusal 
Sinema Merkezi’ 
oluşturulması için 
çalışmalar yaptığını 
anlattı. Çetin, 
“Hazırlığını sürdürdü 
ğümüz Ulusal Sinema 
Merkezi’nin oluşturul
ması halinde devlet 
ile sinema ilişkilerinin 
rasyonel bir zemine 
oturtulması 
amaçlanıyor” dedi. 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay’dan alınan 
destekle çalışmaları
na yön verdiklerini 
belirten Çetin, 
“Bursa’da düzenle
nen ‘II. Uluslar arası 
Bursa İpek Yolu Film 
Festivali’nde 1,5 gün 
boyunca Ulusal Sine 
ma Merkezi yasa tas 
lağının düzenlenerek 
mevcut yasada gerek 
li noktaların değişti 
rilmesi konusunda 
çalışmalar yaptık.

Hazırlanan yasa 
tasarısını parlamen
toya sunacağız” dedi. 
Sabahattin Çetin, 
yasa tasarısının ka 
nun haline gelmesi 
halinde sinema sek
törünün yasal bir 
endüstri haline geti 
rilmesinin hedeflen 
diğini sözlerine 
ekledi.
Ulusal Sinema 
Platformu’nun Almira 
Otel’de gerçekleştin 
len toplantısına 
katılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve

İpek Yolu Film 
Festivali Onursal 
Başkanı Hikmet 
Şahin, “Bu yıl ‘Ulus 
lararası Bursa İpek 
Yolu Film Festiva 
li’nin 2.'sini gerçek
leştirmenin mutlu
luğunu yaşıyoruz. 
Benim kültür ve sa 
nata özel bir sevgim 
var, işin özünde bu 
yatıyor. Bir işin 
başarısı için insanın 
ruhunun yaptığı işi 
benimsemesi gere 
kiyor. Bir başkan 
başarılı olursa o şehir

de başarılı olur.
Bursa’yı ulusal ve 
uluslar arası alanda 
daha iyiye taşımak 
istiyoruz. Bunun için 
de fiziksel güzelleş 
tirmelerin yanı sıra 
kültür ve sanata da 
yer vermeliyiz” dedi. 
Yasa tasarısını olum
lu bulduğunu 
söyleyen Başkan 
Şahin, “Yasa tasarı 
sının düzenlemesinde 
sinema emekçilerinin 
sosyal güvenlikleri 
nin de dikkate alın
masının doğru ola
cağını düşünüyorum. 
Sinemaya yıllarını 
veren pek çok sanat 
çının zaman zaman 
huzurevlerinde 
yaşamlarını sürdür 
düğünü televizyonlar
da izliyoruz. Sinema 
emektarlarına sahip 
çıkacak maddelere 
dikkat edilmelidir” 
diyerek sinema 
sanatçısının yaşam 
kalitesinin korunması 
ve sosyal güvence 

sinin sağlanması 
gerektiğini vurguladı. 
Ulusal Sinema 
Platformu Sözcüsü 
Sabahattin Çetin, 
Ulusal Sinema Plat 
formu Başkanı Erden 
Kıral adına, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin’e sinemaya sağ 
ladığı destekten 
dolayı teşekkür 
plaketi verdi.
Festival Komite 
Başkanı 
Burçak Evren de 
konuşmasında, 
bir geleneği 
başlatmak amacıyla 
platformun 
toplandığını 
söyleyerek, 
“Sinemamızda 
örgütlenme oluşumu 
pek fazla değil. 
Dileriz ki bu 
platform diğer 
festivallere de örnek 
olur ve daha da 
yoğun katılım 
sağlanır” cümlelerini 
kullandı.

Öğretmen ataması başvuruları 
bugün sona eriyor

:otoğrafçıların gözüyle sinema 
sanatçıları sergisi ziyaretçi bekliyor

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
18 Arahk'ta yapacağı 
10 bin sözleşmeli 
öğretmen ataması 
için başvurular, 
bugün sona eriyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Bakanlığa 
bağlı resmi eğitim 
kurumlarının 
öğretmen ihtiyacını 
karşılamak üzere 
31 alandan toplam 
10 bin 324 konten
jana, KPSSP10 
puan üstünlüğü 
esasına göre 
sözleşmeli öğretmen 
ataması yapacak. 
Bu atamalarla 
birlikte ise 2007 
yılında mevcut öğret
men sayısı 640 bin 
olacak.
Adaylar, bugün 
mesai bitimine 
kadar başvurularını 
yapabilecek. 
Başvuruya ilişkin 
bilgiler, Bakanlığın

"http://personel.meb. 
gov.tr" internet 
adresinde yayın
lanan "Sözleşmeli 
Öğretmen Görevlen 
dirilmesi" konulu 
genelgeden 
alınabilecek.
Elektronik ortamda 
yapılan başvuruların, 
başvuru belgeleriyle 
birlikte şahsen 
ya da vekalet 
verilmek suretiyle 

en yakın il 
veya ilçe milli 
eğitim müdürlük
lerince onaylatılması 
gerekiyor. 
Onaylanmış 
başvuruların 
sonucuna 
göre yapılacak 
atamalar, 
18 Aralık 
Salı Günü bilgisayar 
ortamında gerçek
leştirilecek.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bu yıl 2.'si düzenle
nen 'Uluslararası 
Bursa İpek Yolu 
Film Festivali' kap
samında açılan 
'Fotoğrafçıların 
Gözüyle Sinema 
Sanatçıları' sergisi 
Kent Müzesi'nde 
sergileniyor.
Film gösterimlerinin 
yanı sıra sinema 
sektörünü mercek 
altına alan bir
birinden özel 
sergileri de sanat
severlerle buluşturan 
'İL Uluslararası 
Bursa İpek Yolu 
Film Festivali', 
'Fotoğrafçıların 
Gözüyle Sinema 
Sanatçıları' sergisine 

mıiıını 
işletmeye hazır vaziyette akaryakıt 
istasyonu içinde kiralık restaurant 

Müracaat Tel: 0 244 514 07 67 
GSM: 0 532 485 80 76 

ETS Petrol içi Yalova Yolu Gemlik 
çıkışı 2, Km. Deniz Zeytincilik Yanı

mekan oldu. Fotoğraf 
sanatına gönül veren 
ustalar Ara Güler, 
Baha Gelenbevi, Rıza 
Baloğlu, Muammer 
Yanmaz, Seçkin 
Yalçın, İbrahim 
Demirel, Tahsin 
Sezer, Turgut Bağır 
ve Ece Yıldırım'ın 
katıldığı sergide yer 
alan 38 fotoğraf Kent 
Müzesi'nde izlenime 
sunuldu. Festival 
boyunca görülebile
cek olan sergide, 
Türk Sineması'na 
emeği geçmiş ve 
halen sinema sek
töründe çalışmalarını 
sürdüren yönetmen, 
oyuncu ve sinema 
yazarının portresi 
yer alıyor.
Sanatseverlerin

ilgiyle izlediği 
sergide Hülya 
Koçyiğit, Ayten 
Uncuoğlu, Başak 
Köklükaya, Nurgül 
Yeşilçay, Burçak 
Evren, Sami 
Hazinses, Şerif 
Sezer, Pelin Batu, 
Korhan Abay, 
Şemsi İnkaya, Yusuf 
Sezgin, Bülent 
Kayabaş, Meltem 
Cumbul, Nurseli İdiz 
ve Tuncer Necmioğlu 
gibi önemli isimlerin 
fotoğrafları yer 
alıyor. İpek Yolu 
Film Festivali'nin 
Ahmet Vefik Paşa 
Onur Ödülü'nün 
sahibi ünlü sanatçı 
Fatma Girik de, 
sergiyi ilk gezen 
ziyaretçi oldu.

http://personel.meb
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Stres ve menopoza 
D vitamin şart

Ölesiye temizlik yapmayın uyarısı
Ordu Üniversitesi 
(ODÜ) Ziraat Fakül 
tesi Gıda Mühendis 
ligi Bölümü öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Zekai Tarakçı, uzun 
süredir stres yaşa 
yanların ve meno 
pozdaki kadınların 
düzenli olarak D vit
amini almaları gerek
tiğini söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Zekai 
Tarakçı yaptığı açık
lamada, uzun süre 
dir stres yaşayan, 
beslenmesi yetersiz 
olan, 55 yaş üzerin 
de kişilerin ve meno 
poz döneminde olan 
kadınların D vitamini 
atımında gereken 
özeni göstermele 
rinin sağlıkları açı 
sından büyük önem 
taşıdığını belirterek, 
D vitamininin hay
vansal organizmalar
da ve bitkilerde pro- 
vitamin şeklinde 
bulunduğuna dikkat 
çekti. D vitamininin 
faydalarının saymak
la bitmeyeceğini 
ifade eden Yrd. Doç. 
Dr. Tarakçı, "D vita
mini güneş ışınları 
yetersiz bölgelerde 
yaşayan çocuklar, 
hamile ve emziren 
kadınlar, alkol veya 
uyuşturucu kullanan 
lar, kronik hastalar, 
yakın geçmişte ame 
liyat olanların sağlığı 
na kavuşmasında da 

son derece önemli 
bir rol oynuyor. 
Ayrıca kalsiyum ve 
fosforun emilimini 
düzenleyerek kemik 
ve diş gelişimi, sert 
leşmesi üzerinde 
etkili oluyor. 
Kandaki normal 
kalsiyum ve fosfor 
seviyesini koruyarak 
böbrek hastalarında 
düşük kan kalsiyu
mu seviyesini düzen 
liyor" diye konuştu. 
Çocuklar, hamileler 
ve yaşlıların risk 
altında bulundukları 
için daha çok D vita
minine ihtiyaç duy
duklarını belirten 
Tarakçı şöyle konuş
tu: "D vitamini eksik
liği, kemiklerde kal 
siyum depolanma 
sının yetersizliğine 
neden olmaktadır. D 
Vitamini eksikliği 
yaşayan bebek ve 
çocuklarda kemik 
gelişiminde zayıflık, 
çarpık bacaklar 
kemik veya eklem 
yerlerinde defor- 
masyon, diş gelişi
minde gerilik ve 
kaslarda zayıflıklar 
yaşanır. Hatta 
çocuklarda ölümler 
bile görülebilir. 
Yetişkinlerde ise 
kemik erimesi kas 
zayıflığı ve spazm
ları, çabuk kırılan 
kemikler şeklinde 
görülür."

Ev ve ofis temizi 
iğinde kullanılan 
amonyak, klor ve 
sülfürik asit gibi 
buharlaşan kimyasal
ların solunmasının 
nefes yollarında 
hasara yol açabildiği 
belirtildi. 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı Prof.Dr. 
Tevfik Özlü, ülkemiz 
de ev hanımlarının ev

Kulak çınlaması hastalık habercisi
Kulak çınla
masının, özellik
le diyabet ve 
kalp rahatsızlığı 
başta olmak 
üzere çeşitli 
hastalıklara 
eşlik edebildiği, 
bu yüzden 
nedeninin mut
laka araştırıl
ması gerektiği 
bildirildi. 
Çukurova 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Kulak Burun
Boğaz Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç 
Dr. Barlas Aydoğan, 
halk arasında "kulak 
çınlaması" olarak bili
nen "tinnitus rahatsı- 
zlığTnın, kulak için

temizliğinde klorak 
ve tuz ruhu karışımını 
temizleyici olarak kul
lanmalarının çok yay 
gın olduğunu hatırlat
tı. Bu şekilde temizlik 
yapılmasından sonra 
24 saat içinde öksü 
rük, hırıltılı solunum 
ve nefes darlığı gibi 
şikayetlerin başladı 
ğım ifade eden Özlü, 
şöyle konuştu: "Ev 
ve ofis temizliğinde 
kullanılan amonyak, 
klor ve sülfirik asit

deki gürültü, çınlama 
ve ıslık benzeri 
seslerle belirti 
verdiğini söyledi. 
Doç. Dr. Aydoğan, 
kulaktaki sesleri kişi 
harici kimsenin duy

gibi buharlaşan 
kimyasalların 
solunması, solunan 
buha rın yoğunluğuy
la ilişkili nefes yol
larında hasara yol 
açabilmektedir. 
Ortaya çıkan hava 
yolu has talığı aylar
ca ve ba zen yıllarca 
sürebil mekte ve 
kalıcı astıma dönüşe
bilmektedir. Tıpta bu 
hastalık tablosuna 
RADS (Reaktif Airvvay 
Disfunctiomn Synd 

madığını ve genellik
le sessiz ortamlarda 
fark edilebildiğini 
belirtti.
Çınlamanın, tek 
başına ortaya çıka
bildiği gibi başta 
diyabet, kalp 
rahatsızlıkları, koles
terol gibi çeşitli 
hastalıklarla birlikte 
görülebildiğini ifade 
eden Doç. Dr. 
Aydoğan, hastalığın 
oluş nedeninin mut
laka bulunması 
gerektiğini kaydetti.

Doç. Dr. Aydoğan, 
diğer rahatsızlıklara 
eşlik edenlerin yanı 
sıra orta kulak 
damarlarıyla ilgili 
sorunlar, kireçlenme, 
damarlarda aşırı 

rome-Tepkisel 
havayolu fonksiyon 
bozukluğu) 
denmektedir. 
Temizlik yapılırken 
bu tür kimyasalların 
buharına maruz 
kalmaktan kaçınılmalı 
ve bu maddelerle 
yapılan temizlik 
sonrasında yakınma 
ortaya çıktığında 
gecikilmeden bir 
göğüs hastalıkları 
uzmanına başvurul
malıdır." 

yağlanma, yüksek 
sese maruz kalma 
gibi nedenlerin de 
çınlamaya yol aça
bileceğini söyledi. 
Stresin çınlamayı 
tetiklediğini bildiren 
Doç. Dr. Aydoğan, 
bu durumda kişinin 
stresi yaratıcı 
etkenleri mutlaka 
azaltması gerektiğini 
vurguladı.
Rahatsızlığın en fazla 
uyku sorununa yol 
açtığını vurgulayan 
Doç. Dr. Aydoğan, 
"Ses dolayısıyla uyku 
sorunu çeken kişiler, 
hafif bir müzik ve 
kısık seste dinlenen 
radyo ile çınlama 
sesini örterek uykuya 
geçebilir" 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. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza 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 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 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 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
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SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 2 

Tel: 5130363 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2928 

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-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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KEBAP ve YEMEK SALONU
IÇaM^aMiaU ‘'^fjyatUtfuna 

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 + Ayranı Salata 3.50 YIL
Adana Dürüm 3.00 YIL
Döner + Dürüm+Ayran 3.50 YIL
Çorba+Yemek+Pilav+Ayran+Salata 5.00 YTL

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:
âby "-Yi İŞ™E■ PAÇA■ MERCİMEK■ EZOCELİN 

2^$aalili2Mdini2İti(i2.
|hH| İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK

■ Tel: 0.224 512 20 02

mervej
KEBAP ve YEMEK SALONU 1

tfunUk'te aihnlııh fakat tek ahu 1
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, i
Urfa Kebabı + Salata + Künefe 7.00 YTL 1
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran 5.00 YTL 1
Pideli Köfte + Sütlaç 6.00 YTL. 1

paiipııi. . >'^|||

/SINIRSIZ KEBAP -KORE 
EV YEMEKLERİ- 
TATLI ÇEŞİTLERİ

yKAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

YENİ ADLİYE KARŞISI 44İA-GEMLİKIEL: 5145238
ILEM YEMEK SAN. TIC. LTD.

1 [ smik? I T€KNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ÖDEME NOKTASI 1

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:

Sınile ADSL- Türk Telekem BAŞVURU NOKTASI
D-SHART SATIŞ NOKTASI

•- CEP TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL-VODAFONE • AVEA ■ KONTÜR SATIŞI 1
— BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜNIER |

PRATİK KREDİ ^AN^A ^AN^A dolAŞMACİAN uyquN krıedi seçeneUerİ■ !***■ lılıLI/l____ İliTİyAç kREdisi taşit kREdisi ve Konut kRcdisi

■ oRHANGAZİCADDESİ NO:2-1 GEMLİK TEL: 0.224 5T2~12 OO

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 BOVA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI

■S İZOLASYON
S HIRDAVAT 

NALBUR
S SIHHİ TESİSAT 

AKSESUAR
v' BİLİMUM İNŞAAT 

MALZEMELERİ

GEMLİK'İN İLKGÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
13 Aralık 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 Piaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Küçük Kumla ve Kurşunlu Beldelerine yakında doğalgaz verilecek

GEMDAŞ’ın yüzü 
bu yıl da gülmedi

GEMDAŞ İşletme Müdürü Gürkan 
Belgütay, 28 bin konutlu Gemlik'te 8 bin 
aboneye sahip olduklarını belirterek, ilçe 
halkının doğalgaza hala soğuk bakmasını 
ise üzüntü ile karşıladığını ve 2007 yılında 
da umdukları aboneye ulaşamadıklarını 
söyledi. Belgütay, Umurbey’de doğalgaz 
çalışmalarının yüzde 80’inin tamamlandı 
ğını, Kurşunlu Beldesi’ne EPDK dan onay 
aldıktan sonra doğalgaz vereceklerini müj 
deleyerek, Küçük Kumla halkının gaz talep
lerine açıklık getirdi. Haberi sayfa 3’de

tar lortta Wı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen huzur toplantıları dün 
Ilıca Caddesi girişinde bulunan Kardeşler 
Kıraathanesinde başladı. İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal Kurt ve emniyet yetkili 
leri ile biraraya gelen vatandaşlar, ilçede 
yaşanan sıkıntıları ve bekledikleri çözüm
leri aktardılar. Vatandaşlar, huzur toplan
tılarının daha çok yapılmasını, bakkallar
da satılan çat patların yasaklanması ve 
Gemlik’e kamera sisteminin kurulmasını 
istediler. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış
Doğalgaz gerçeği

Kış geldi.
Önceki kış evime kömürle çalışan kat 

kaloriferi koydurdum.
Oturduğum dairede mazotlu bir kat 

kaloriferi vardı. Mazotun pahalı olması 
nedeniyle ucuz yakıt kömüre döndük.

Döndükde kazanın otomatik olmasına 
karşın, derdi çoktu..

Kömürün tozu, kazanın doldurulması, tem
izlenmesi eğer size kalmışsa tam bir kalorifer 
kazancısı oluyorsunuz.

Kaybettiğiniz zaman İse işin cabası.
Devamı sayfa 5’de

Marmarabirlik 
layıam öncesi 
ödeme yapacak 
72 Nolu Marmarablr 
İlk Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Koopera 
tifi Başkanı İbrahim 
Aksoy, bayram önce 
sinde ürün teslim 
eden ortaklarına Öde 
me yapılacağını du 
yurdu. Ortaklara 
Perşembe ve Cuma 
gününden başlaya 
rak 777 bin YTL öde 
me yapılacak. 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Huzur toplantıları başladı
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
periyodik olarak 
yaptığı ilçe içindeki 
huzur toplantıları 
başladı.
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ile 
emniyet yetkililerinin 
katılarak vatandaşla 
rın sorunlarının din
lendiği toplantı 
Ilıca Caddesi girişin 
de bulunan Kardeşler 
Kıraathanesinde 
yapıldı. Burada topla 
nan vatandaşların 
ilçede yaşadıkları ve 
gördükleri sıkıntıları 
aktararak çözüm 
bekledikleri soruları 
Müdür Kurt, cevap
ladı. Bayram öncesi 
bakkallarda satılan 
ve sürekli tepki 
çeken çata patların 
yasaklanmasını 
isteyen vatandaşlar, 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından bu tür 
toplantıların daha sık 
yapılmasını istediler. 
İlçe içindeki yolların 
bozukluğu nedeniyle 
maddi trafik kazaları 
mn yaşandığına 
dikkat çeken vatan- 
daşlar dışarıdan

SATILIK ■ KİRALIK LÜK DAİRELER ve İŞYERIERİ 
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, SAsansörlü, 
Hazır Mutfak, 

▼ Dış kapı çelik kapı, 
v^İç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
S Islak zeminler seramik

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler. 
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

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

Denetimli Serbestlik 
Hizmetleri tanıtıldı

bakıldığında Gem 
lik'in hap ve uyuştu
rucu satılan bir ilçe 
olarak görüldüğü 
bunun için nasıl 
önlemlerin 
alındığını sordular. 
Vatandaşların özellik
le madde bağımlılığı 
sorularını cevaplayan 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, "Gemlik 
te görülen madde 
bağımlılığı sorunu 
tüm Türkiye'nin ortak 
sorunu haline geldi. 
Sıkıntı her yerde var 
ancak Gemlik'te es 
rar alıp satan ya da 
organize eden yoktur, 
buna müsaade etmi 
yoruz. Çok küçük 
miktarda ele geçirilen 

esrar maddesi ise 
Gemlik dışından 
getiriliyor. Bunu 
zamanında yapanlar 
bizim kontrolümüzde 
oldukları için yapa 
mıyorlar. Bali ise sati 
mı ve burundan kok
lanarak alınması ya 
sak olmadığı suç teş 
kil etmiyor. Bu işi 
yapanlar çok azaldı, 
bir kısmını tedavi et 
tirdik, bir kısmını da 
sürekli denetim altın
da tutuyoruz" dedi. 
Vatandaşları yabancı 
uyruklu paralar konu 
sunda da uyaran 
Kurt, "Bizim paramı
zla değeri hiç olma 
yan ancak Euro'ya 
benzeyen Peru para 

sini vatandaşlara ve 
özellikle esnafa yut
turmaya çalışan 
dolandırıcılar var, 
onlara dikkat edelim" 
dedi. Toplantıya 
katılanların Gemlik'te 
kamera sistemi kurul
ması istemine de 
açıklık getiren Kurt, 
bunun çok iyi bir 
sistem olduğunu 
ancak maliyetinin de 
çok olması nedeniyle 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
destek vereceğini, 
ancak Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nde 
Gemlik'le ilgili 
sistemin henüz oluş
maması nedeniyle 
bekletildiğini söyledi.

Seyfettin SEKERSÖZ

Adalet Bakanlığı 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
Denetimli Serbestlik 
Hizmetlerinin 
Yürütülmesinde 
Kurumlar arası 
İşbirliğinin Önemi 
konulu bilgi 
toplantısı yapıldı. 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan tanıtımda 
resmi daire müdür
leri ve yetkilileri 
hazır bulundu. 
Denetim görevlileri 
Sosyal Hizmet Uzma 
nı Semra Özkan ile 
Çiğdem Petek'in 
tanıtımını yaptıkları 
Denetimli Serbestlik 
hizmetlerinin ne 
olduğu ve neleri 
kapsadığı anlatıldı. 
Sosyal Hizmet Uzma 
nı Semra Özkan 
ile Çiğdem Petek, 
katılımcıları 
bilgilendirirken 
Denetimli Serbestlik 
(DS) hapis ile tecrit 
modeline alternatif 
daha çağdaş ve 
ülke ekonomisine 
ekonomik ve sosyal 
yararı olan, suça 
sürüklenen çocuklar 
ve şüpheli, sanık, 
tanık, mağdur ve 
hakkında tedbir 
bulunan çocuk 
ve yetişkinlerin 
topluma kazandırıl

maları için yapılan 
çalışmaların 
bütünü olduğunu 
söylediler.
Denetimli 
Serbestliğin 
amaçları arasında 
suça sürüklenen 
çocuk, şüpheli, 
tanık veya 
hükümlünün 
toplumla bütün
leşmesi için ihtiyaç 
duyduğu hizmet, 
program ve kay
nakları sağlamak 
olduğunu söyleyen 
Sosyal Hizmet 
Uzmanları, 
ilkelerinin ise 
insan onuruna 
saygı ve dürüstlük, 
Gizlilik ve tarafsızlık 
olduğunu söylediler. 
Yetişkin denetimli .4 
serbestlik görevleri j 
arasında hüküm- j 
lünün toplumda 
birey olarak yer 
edinmesini sağla- : 
mak, hükümlünün S 
toplum tarafından 
etiketlenmesini 
azaltmak olduğu 
vurgulanırken 
çocuk ve genç 
denetimli 
serbestlik içinde 
çocuk ve genç 
hükümlülerin 
topluma kazandırıl- 41 
ması, eğitime 
devam etmeleri 
ve suça yönelme 
riskini azaltmak 
olduğu belirtildi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Küçük Kumla ve Kurşunlu Beldelerine yakında doğalgaz verilecek 

GEMDAŞ’ın yüzü 
bu yıl da gülmedi

GEMDAŞ İşletme Müdürü Gürkan Belgütay, 28 bin konutlu Gemlik'te 8 bin abo 
neye sahip olduklarını belirterek, ilçe halkının doğalgaza hala soğuk bakmasını ise 
üzüntü ile karşıladığını ve 2007 yılında da umdukları aboneye ulaşamadıklarını söyledi.

ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milllyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Ercüment ESEN
Çevre il ve ilçelerde 
doğal gazı kullanan
lara gıpta ile bakan 
Gemlik halkı 2006 yılı 
içerisinde evlerinin 
kapısının önüne kadar 
gelen doğal gaza 
hala soğuk bakıyor. 
Gemlik’ten sonra 
Umurbey'de kullanıl
maya başlanan 
doğalgazda abone 
sayısının planlananın 
altında kalması 
GEMDAŞ’ın yüzünü 
yine güldürmedi. 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay, 2 yıldır 
kullanılan doğalgazın 
halkın yıllardır 
özlemle beklediğini 
firmalarının doğalgaz 
hattını kapı önlerine 
kadar götürmelerine 
karşın bekledikleri 
abone sayısına ulaşa
madıklarını söyledi. 
Doğalgaza kullanımın
da Doktor Ziya Kaya 
Mahallesi ile Eşref 
Dinçer Mahalle 
sakinlerinin yaklaşık 
3000 aboneyle birinci 
sırada yer aldıklarını 
belirten Belgütay, 
GEMDAŞ olarak 
Gemlik'te 2007 yılında 
da umdukları abone 
sayılarına ulaşama
maktan dert yandı. 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay şöyle 
konuştu: 
"Gemlik halkı doğal
gaza soğuk bakarken 
bize karşı nedense 
ürkek davrandı. 
Özellikte Manastır 
Bölgesi'nde doğalgaz 
kullanımında hüsrana 
uğradık. Manastır 
Bölgesi'ndeki bazı 
siteler, kalorifer 
tesisatları hazır 
olmasına karşın 
site içelerine 
GEMDAŞ’ı sokmadılar. 
Buradaki 3 bin 
konuttan yarıya 
yakınının abone 
olmasına karşın 
yöneticilerin 
kömür bağlantılarını 
geçtiğimiz yıl 
içinde yaptıklarını 
gerekçe göstererek 
doğal gaza abone 
olmayacaklarını 
söylediler.
Gemlik'te en büyük

hayal kırıklığını 
Manastır Bölgesi’nde 
yaşadık.
Doğalgaz kullanıp 
kullanmamaları 
kendi tasarruflarıdır 
ve konutlarında ısınma 
tercihi onlarındır.
Doğalgazın rahatlığını 
ve kömüre göre 
daha ekonomik 
olduğunu öğrendikçe 
Manastır Bölgesi'nde 
oturanlarında 
doğalgaza geçiş 
yapacağını umuyoruz. 
Manastır’daki yönetici
lerin ise ısrarla kömür 
kullanmaktan yana 
olduğunu görüyoruz. 
Ancak, doğalgaza 
geçmekte gecikenler 
zararlı olacaklardır." 
GEMDAŞ işletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay, Gemlik'te 
doğalgaz yatırım 
çalışmalarının 
tamamen bittiğini 
hatırlatarak, doğal 
gaz kazı çalışma 
larının da sona erdiği
ni sözlerine ekledi.
UMURBEY 
GEMLİK’I GEÇTİ 
Umurbey Beldesi’nde 
doğalgaz çahşmala 
rının yüzde 80 ninin 
tamamlandığını 
belirten GEMDAŞ 
işletme Müdürü 
Gürkan Belgütay, 
Umurbey'de kalan 
yüzde 20’ lik şebeke 
çalışmalarının ise 
en geç 2009 yılı 
içerisinde tamam
lanacağını kaydetti. 
Belgütay, Umurbey'de 
şu an için 550 
aboneye sahip 
olduklarını ifade 
ederken, 1100 konutlu 
beldenin yüzde 50 si 
abone olurken 
Gemlik'te ise 28 bin 
konuttan 8 binin yani 
yüzde 28 sinin doğal 

gaza abone olması 
Umurbey'in doğal 
gaza sıcak baktığını 
göstergesi olduğunu 
söyledi.
SIRA KUMLA VE 
KURŞUNLU'DA 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan । 
Belgütay, Kurşunlu 
Beldesi için doğal 
gaz çalışmalarının 
devam ettiğini 
EPDK dan da onay 
aldıktan sonra 
Kurşunlu'ya da 
doğalgaz vereceklerini 
müjdeledi.
Küçük Kumla halkı ve 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre'nin ısrarla 
doğalgaz taleplerine 
de açıklık getiren 
Belgütay, önümüzdeki 
günler içinde 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
ile bir araya gelecek
lerini karşılıklı 
görüşmeler sonu
cunda isteğe 
önümüzdeki aylar 
içinde cevap verebile
ceklerini söyledi. 
Belgütay, "Ülkemize 
şu anda üç ayrı 
noktadan boru hatları 
ile doğalgaz gelmekte
dir. Bunlardan 
Trakya ve Karadeniz 
üzerinden gelen hat
larla Rusya'dan alınan 
gaz, Doğu Anadolu 
Hattı ile de İran'dan 
alınan gaz Türkiye’ ye 
ulaşmaktadır. Ayrıca 
Tekirdağ Marmara 
Ereğli de bulunan 
sıvılaştırılmış doğal
gaz (LNG) santralı 
ile de aynı boru 
hattı sistemine 
Nijerya ve Cezayir'den 
sıvılaştırılmış olarak 
alınan doğalgaz 
veril mektedir. Zaman 
zaman yaşanılan 
doğalgaz kısıtlamaları 

asla konutları 
etkilemez. Gaz 
kesintileri konutların
da doğalgaz 
kullanıcılarını 
korkutmasın.
Olası kısıtlamalarda 
dahi konutlara 
doğalgaz verilmesi 
aralıksız olarak devam 
ede çektir" dedi. 
Belgütay, ayrıca 
doğalgaz abonelerinin 
borçlarını zamanında 
ödediklerini belirterek, 
nüfus kağıdını 
getiren herkesi abone 
yaptıklarını söyledi.
"Yandığı zaman atık 

bırakmaz, zehirsiz, 
kütsüz, dumansızdır. 
Çevreye zarar vermez, 
havayı kirletmez. 
Diğer yakıtlardan 
daha ucuzdur, j 
Tüketimi sayaçlardan 
okunur ve kontrol 
edilebilir. Önce 
kullanılır, bedeli 
sonradan ödenir. 
Depolama ve taşıma 
maliyeti yoktur. 
Zahmetsiz konforlu 
bir yaşam sağlar. 
Temiz bir yakıttır" 
diyen Belgütay, 
"Doğal gazı önce 
kullanacak, sonra 
ödeyeceksiniz. 
Kullanıldıktan sonra 
kül vs. gibi hiçbir 
artık bırakmadığından 
doğal gaz size 
ek masraflar 
çıkarmayacaktır. 
Doğalgaz sürekli 
ve kesintisiz 
kullanım olanağı 
vermektedir." dedi. " 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay, birçok 
şehirlerde doğalgaz 
kullanımı zorunlu 
olurken, belediye 
başkanlar) 
vatandaşların 
doğalgaza geçmeleri 
konusunda telkinde 
bulunduklarını 
bir kez daha 
hatırlatarak, 
"GEMDAŞ abonelik 
ve doğal gaz ile 
ilgili bilgi almak 
isteyen vatandaş 
larımızın 187 
nolu telefondan 
veya 
http://www.gem- 
Ii kg az. com.tr/turkish 
web adresi
mizden bizlere 
ulaşabilirler" dedi.

Diş fırçası!....
Son seçimlerden önce yoksul semtler 

deki vatandaşlara kömür, bulgur, pirinç ve 
alışveriş çeki dağıtmakla suçlanan AKP, bu 
kez gözünü “gelecek on yıllardaki” seçim
lere dikti...

Bu amaçla şimdiden 7-15 yaş arası “po 
tansiyel” seçmene yatırım yapmaya baş 
ladı!

“Yatırım” derken, 70’er kişilik sınıflarda 
okuyan bu çocukları 20’şer kişili sınıflarda 
okutmak, her birine en az bir yabancı dil 
öğretmek için harekete geçtiklerini düşün
meyin...

AKP’nin okulla, bilimle- ilimle ilgisi yok, 
İmam hatip okulları onlara yetiyor da artı 
yor.. Varsa yoksa onlar..

Bir de türbanı resmi alanlara sokabilse 
ler. Gel keyfim gel..

Peki, ne yaptı AKP’liler ?
Önce yoksul semtlerdeki ilköğretim 

okullarını tek tek belirledi...
Sonra üzerlerinde ampul işareti ve koca

man AKP yazisı bulunan araçları bu 
okulların kapısına dayadı...

Yine AKP yazılı poşetlerle “ulufe” dağıt
maya başladı...

Uydurmuyorum, isim de veriyorum:
Gazetelerde okudum;
İzmir’in dar gelirli ailelerinin yaşadığı 

Yamanlar semtindeki Petkim Latife Hanım 
İlköğretim Okulu’nda önceki gün yaşandı 
bu anlattıklarım.

AKP İzmir Kadın Kolları’na üye kalabalık 
bir heyet bu okula giderek, AKP yazılı tor
balarda öğrencilere diş fırçası dağıttı.

(Diş hekimi olmama rağmen bundan 
mutlu olmadım)

Diyeceksiniz ki, “Ne var bunda?”
Zaten böyle diyorsanız; benim de size 

söyleyebilecek fazla bir sözüm yok!
Ama biraz düşünün:
Ya AKPi’nin, iktidar olmanın avantajıyla 

açtığı bu yolu diğer siyasi partiler de kul
lanmaya kalkışırsa...

Ya Milliyetçi Hareket Partililer bu 
okullarda çamaşır ipi...

Cumhuriyet Halk Parti’liler kağıt men 
dil... (göz yaşlarını silmek için )

Saadet Partililer misvak...
DTP’liler “yeni Türkiye haritası...” (Buna 

dikkat)
DSP’liler sakız dağıtmaya başlarlarsa..
Böylece okullar, siyasi parti propagan

dası yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline 
gelir..

Küçücük çocuklar “şu partici” ya da “bu 
partici” olur...

Sonra da büyüklerin yaptığı gibi birbir
lerine girer...

Tüm bu tablonun sorumlusu AKP’liler 
olmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin 
Çelik...

Gelin ilk kez bizi şaşırtın ve kendi par
tinizin yaptığı bu uygulamaya izin verenler
den hesap sorun...

Açıkça Sizden beklemiyorum ama safça 
diliyorum !...

Eğer bugün bu hesabı sormazsanız, bir 
zaman sonra okul okul dolaşan diğer par
tilere de asla dert anlatamazsınız...

Ve bu büyük tehlikenin "bir numaralı 
sorumlusu” olursunuz!

mailto:933@hotmail.com
http://www.milllyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gem-Ii
com.tr/turkish


Patlayan boru iki 
mahalleyi susuz bıraktı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Salı günü akşamı 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Hürriyet 
Caddesi’nde bulunan 
Redeksiyon hat 
bağlantısını sağlayan 
ana borunun 
patlaması nedeniyle 
Dr. Ziya Kaya ve 
Hamidiye Mahalleleri 
yaklaşık 15 saat 
süreyle susuz kaldı. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi önünde 
bulunan dağıtım 
borusu yerin 
3 metre altında 
aniden patladı.
Saat 20.30 sıralarında 
meydana gelen 
olayın ardından ana

su boru hattına gelen 
şebeke BUSKİ ekipleri 
tarafından kesildi.
Gece boyunca yapılan 
kazı çalışmalarının 
ardından 200'lük 
redeksiyon borusunun 
bir metrelik 
bölümünün toprak

altında kırıldığı 
görüldü.
BUSKİ ekiplerinin 
İşletme Müdürü Haşan 
Türe nezaretinde 
yaptıkları çalışmalar 
sonucunda şebekeye 
yaklaşık 15 saat sonra 
su verilebildi.

Bukart’lar için son 
vize tarihi 31 Aralık
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
toplu taşıma sistem* 
lerinde indirimli ve 
ücretsiz olarak kulla 
nılan kişiselleştir
ilmiş akıllı Bukart'la 
rın vize işlemleri, 
31 Aralık Pazartesi 
günü sona eriyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, 
kişiselleştirilmiş 
indirimli ve ücretsiz 
akıllı bukart sahibi 
vatandaşların mağ
dur olmamaları için 
31 Aralık Pazartesi 
gününden önce vize 
işlemlerini yaptırma 
lan konuşunda 
uyardı.
Vize işlemlerini 
yaptırmak isteyenler, 
hafta içi 08.15 *17.15 
arası, Cumartesi___

günleri 09.00 - 17.00 
arası ve Pazar 
günleri de 10.00 - 
17.00 saatleri 
arasında Şehreküstü 
Kişiselleştirme 
Ofisi'nden 
yararlanabilecek.
Gemlik Şirin 
Plaza Kişiselleştirme 
Ofisi'nden yararlan
mak isteyenler 
de yâlnızca hafta 
içi 08.15 -17,15

saatleri arasında 
başvuru yapabilecek. 
Yetkililer, vatan
daşların mağdur 
olmaması için 
Kurban Bayramı'nın 
2., 3. ve 4. gününde 
de 10.00 -17.00 
saatleri arasında 
Şehreküstü 
Kişiselleştirme 
Ofisi'nden yararla 
nabileceklerini 
bildirdi.

Akif Alanlar Şube Müdürü oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde 
işlerin yoğun 
olması nedeniyle 
şube müdür sayısı 
üçe çıkarıldı. 
Karacaali İzcilik 
Kampı Müdürü 
Akif Alanlar, 
geçici olarak İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü Şube 
Müdürü olarak 
göreve başladı. 
Karacaali İzcilik 
Kampı’nda uzun 
yıllardan bu yana 
başarılı hizmetler 
veren Akif Alanlar, 
İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü'nde 
çekilen kadro 
sıkıntısı nedeniyle 
bir çok faaliyeti 
yürüterek sıkıntıyı 
azgariye indirecek. 
Akif Alanlar, 
geçici olarak

yürüteceği Şube 
Müdürlüğü 
görevinde 
kültürel faaliyetler, 
yarışmalar, sportif 
faaliyetler ile tören 
ve kutlamalardan 
sorumlu olacak.

Aykentliler ‘Zeytin’i çizdi

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
çizdiği resimlerden 
oluşan sergi 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş 
Merkezi’nde açıldı. 
Soframızın siyah 
incisi Zeytin ve 
Atatürk’ün 
tarıma verdiği 
önemi anlatan 
birbirinden güzel 
resimler önceki 
gün izlenime 
sunuldu.
Öğrencilerin Görsel

Sanatlar Öğretmeni
Burçak Uslu 
gözteminde hazır

ladıkları sergi hafta 
sonuna kadar 
izlenimde kalacak.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset „istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 3595
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Tabii bir de hergün duş almak 
zorun tuğu getiriyor insana..

Neyseki bu sorunlarımızı ge 
ride bıraktık.

Neden derseniz, Gemlik gibi 
Umurbey’e de doğalgaz geldi.

Doğalgaz konusunda köşem 
de birçok yazı yazdım.

Bu gidişle beni GEM D AŞ’ın pro 
pangandisi sanacaklar.

Öyle birşey yok.
Onların gizli basın sözcüsü 

falan da değilim.
Size ne kadar fatura geliyorsa 

bana da aynısı geliyor.
Gününde ödemediğinde ise 

tak diye kesiyorlar gazı, kim oldu 
ğuna bakmadan.

Ama ben diyorum ki, iyi ki 
dogalgaz Gemlik’e gelmiş.

Bakın bu yazıyı yazdığımda 
saat 19.10 birazdan evime gitti 
ğimde sıcacık bir ortamda ola
cağım.

Kömür yüklemek yok, kazanı 
kontrol yok, külünü temizlemek 
yok...

Sıcacık bir ev..
Sonra ocağınız doğalgazla ça 

lıştığı için ikide bir tüp değiştir 
mek veya hanımın y esnek yaptığı 
bir saatte tüp bitmek 'diye bir so 
run yok.

Elektirikler kesik olduğu süre

Dogalgaz gerçeği

ce veya dış gaz satıcıları musluk
ları kapatmadıkları sürece ısın
mak ve ısıtmak sorun olmakta 
çıktı. Ben doğalgazcılardanım.

İşin maddi boyutuna gelince..
Yaz aylarında evde olmadığım 

için hiç para ödemedim.
Ekim ayında, eylül ayında kul

landığım gaz için -ocak, banyo ve 
çamaşır makinası- tükettiğim do 
ğalgaz bedeli olarak 9YTL. öde 
dim.

Yanlış duymadınız 9 YTL..
Kasım ayında ödediğim fatura 

tutarı Ekim ayına aitti ve 85 YTL 
tutarındaydı.

5 Kasım 4 Aralık arasında tüket 
tiğim doğalgaz için gelen fatura tu 
tan ise 194 YTL.

Bu bir ay içinde ısınma için 
doğalgaz harcaması da girdi tüke
time..

Bir ayda 323 metreküp doğal
gaz tüketmişim.

Doğalgazın metreküpü 0.603 
YTL.

Konutunuz korunaklı ve alttan 
üsten ısınıyorsa bu tüketim daha 
azalır.

Benim evim alt katta ve ısı 
kaybı fazla..

Aynı zamanda üst katımda otu
randa yok..

Doğalgaz olmasaydı mutfakta 
bir 12 litrelik bir tüp banyada da 
12 litrelik bir tüp tüketirdik.

Yani 2 adet tüp. 12 litrelik bir 
tüp 52 YTL olduğuna göre, 2 tüp 
104 YTL eder.

Bunu 195 YTL den çıkardığınız 
da ısınmaya 91 YTL ödemiş olur
sunuz.

Ama, bir de banyoda çamaşır 
makinasının ısıttığı suyu da düşü 
nürseniz sonuç ekonomik değil 
mi?

Bence evlerde kullanıılacak en 
güzel yakıt doğalgaz.

Diğer özelliklerini saymıyorum.
Bugünkü gazetemizde GEM- 

DAŞ İşletme Müdürü sayın Gür 
kan Belgütay’nın açıklamaları 

okuyacaksınız.
Gemlik’e doğalgaz getiren 

firma, bu yatırım için Enerji 
Piyasası Denetleme Kurumu ile 
Gemlik’e gaz döşeme işini 5 yıl da 
tamamlamayı taahhüt etmişti.

Oysa iki yılda tüm ilçeye gaz 
bağlantısı yapıldı.

Ama GEMDAŞ abone bulmakta 
sıkıntı yaşıyor.

İşletme Müdürü’nün açıkkla- 
masına gere ilçede 28 bir konut 
bulunuyor.

Ama, yapılan abone sayısı 8 
bin küsür..

Konuta göre oranı yüzde 28..
Bilhassa Manastır’daki site 

lerin doğalgaz bağlamamakta 
direndiği belirtiliyor.

Geçen yıl Umurbey’e de doğal 
gaz geldi.

Bin 100 konutun 550’sine do 
ğalgaz bağlanmış.

Küçük Kumla ve Kurşunlu 
Beldeleri doğalgazın gelmesi için 
GEMDAŞ’ın kapısını aşındırıyor.

Gemlik’te ise 28 bin konuttan 8 
bini abone olmuş!

GEMDAŞ İşletme Müdürü Gem 
Uk bilhassa Manastır bizim için 
hayak kırıklığı oldu diyor.

Doğru da diyor.
Böyle bir tablo hiçbir ilçe ve 

ilde yaşanmamaktadır da ondan.

Marmarabirlik bayram 
öncesi ödeme yapacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, bayram 
öncesinde ürün 
teslim eden ortakları
na ödeme yapıla
cağını duyurdu.
10 Aralık 2007 
tarihi itibariyle ortak
larından 6.000.000 
YTL karşılığında 
2.440.000 Kg. ürün 
alındığını açıklayan 
Aksoy, 15 Kasım 
2007 tarihli ödemede 
ortaklara 1.815.000 
YTL ödeme yapıldı 
ğım, 04 Aralık 2007 
tarihli ikinci 
ödemede ise 
1.370.000 YTL ödeme 
yapıldığını söyledi.

Bayram öncesinde 
ortaklarına 
Perşembe ve Cuma 
gününden başla
yarak 777.000 YTL 
ödeme yapılacağını 
duyuran Aksoy, 
14 Aralık 2007 tarihi 
itibariyle ortaklara 
toplam 3.962.000 YTL

ödeme yapıldığını 
söyledi.
Kooperatif Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
bundan sonraki 
ödemelerin de 
kampanya 
bitiminden 10 gün 
sonra yapılacağını 
duyurdu.

ÖZGÜR
KURU TEMİZLEME

unHunniEi

Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı 9020165088 vergi nolu 
(111101 -111150) (11251 -111350) ye kadar 3 cilt fatura 
koçanım, A/19101-19150 /19201-19250 ye kadar 3 cilt 

taşıma irsaliyesi koçanım kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
HAŞAN UZUN

Merkez: Yeni Pazar Cad. Şaypa'mn 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 Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memura enflasyon zammı
Türkiye İstatistik 
Kurumu tüketici fiyat 
endeksinin son 5 ay 
da yüzde 4,12 oranın
da artış göstermesi 
nin ardından, devlet 
memurlarına Ocak 
ayı başında enflas 
yon zammı yapılması 
olasılığı ortaya çıktı. 
Aralık enflasyonu 
sıfır olsa bile, memur 
maaşlarına yılbaşın
da ek zam gelecek. 
Maliye Bakanlığı 
yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, Türkiye 
İstatistik Kurumu 
verilerine göre, Tem 
muz-Kasım dönemin 
de tüketici fiyatların
da yüzde 4,12 oranın
da artış kaydedildi. 
Bu durum, "Yılın ilk 
yarısında olduğu gibi 
2. yarısında da enflas 

ı yonun yüzde 4'ü aş 
ması halinde, aradaki 
farkın memura yan
sıtılacağı" taahhüdü 
uyarınca, memur 
maaşlarına ek zammı 
gündeme getirdi.
Tüketici fiyatlarındaki 
nihai artış için, Aralık 
ayı enflasyonu bek
lenecek.
Tüketici fiyat enflas 
yonunun bu ay sıfır 
çıkması durumunda

dahi memur enflas 
yon zammı alacak. 
Sıfırın üzerinde her 
fiyat artışı, maaşlar
daki ek zammı arttıra
cak. Enflasyonun bu 
ay yüzde 0,5 olması 
halinde memur 
maaşlarına Ocak ayı 
başında yüzde 0,62 
oranında, enflasyo 
nun yüzde 1 olması 
durumunda ise yüz 
de 1,12 oranında ek 
zam gerekecek.
Yapılan hesaplama 
lara göre, Aralıkta 
tüketici fiyatlarında 
binde 1 oranında bir 
gerileme yaşanırsa, 
bir başka ifadeyle 
enflasyon eksi yüzde 
0,1 çıkarsa bu 
durumda enflasyon 
zammı söz konusu 
olmayacak.
3 Ocakta açıklanacak 
Aralık enflasyonu ile 

birlikte son 6 aydaki 
tüketici fiyat artışının 
yüzde 4'ü aşması 
durumunda, 2008 
Merkezi Yönetim Büt 
çesi uyarınca 1 
Ocak'ta yürürlüğe 
girecek olan memur 
maaş katsayıları 
değişecek. Maliye 
Bakanlığı, 2007'nin 2. 
yarısındaki enflasyon 
farkını da karşılaya
cak şekilde yeni ma 
aş katsayılarını 
belirleyerek, Başba 
kanlığa gönderecek. 
Uygulama uyarınca 
kamu kuruluşları 
önce Aralık ayı maaş 
larına, enflasyon 
farkını ekleyecek. 
Bunun üzerine de 
2008 Bütçesi uyarın
ca Ocakta devreye 
girecek yüzde 2'lik 
maaş zammı ilave 
edilecek.

Tufhe’de İmim pallar adlandırılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Çevre ve Orman 
Bakanlığı arasında, 
Türkiye'deki tüm okul 
ların ağaçlandırılma 
sına yönelik işbirliği 
protokolü imzalandı 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nda düzenlenen 
imza törenine Milli 
Eğitim Bakanı Hüse 
yin Çelik, Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu ve çok sayıda 
bürokrat katıldı. Milli 
Eğitim Bakanı Çelik, 
Türkiye'de ağaçlan 
dırma ve çevreyi 
daha yeşil hale getir
menin tek başına 
Çevre ve Orman 
Bakanhğı'na bırakıla
mayacağını belirte 
rek, günümüzde 
yeşilin hayattan çe 
kildiğini ve insanların 
ormanları yok ettiğini 
söyledi. İnsanların 
bir taraftan yaparken 
bir taraftan da boz
duğunu kaydeden 
Çelik, ağacın ve yeşi 
lin yok olmasının sel, 
çölleşme gibi birçok 

talik Körfez' internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

felaketi de beraberin 
de getirdiğini belirtti. 
Bakan Çelik, "Yeşilin 
olduğu yerde hava 
temiz olur. Yeşilin 
olduğu yerde gök 
pırıl pırıl olur. Okul 
larda bir gönül sefer
berliği başlatacağız" 
dedi. İmzalanan pro
tokolle bütün illerde
ki okulların bahçe 
düzenlerinin sağlana 
cağını ve 21 ilde 
okullar arasında 
yarışmalar düzenleye 
çeklerini ifade eden 
Bakan Çelik, şunları 
söyledi: "Her il kendi 
okul bahçelerinin ne 
kadar güzel olduğu 
ve yeşil olduğu ile 
övünecek. Okulları, 
ilçeleri ve illeri kendi 
arasında yarıştıra
cağız. Türkiye'nin en 
güzel okul bahçeleri
ni oluşturacağız.
Valilikler de okullara 
bir bölge tahsis ede
cekler. Etrafı çevrile
cek. Yeşil sevgisini 
çocuklarımıza işleye
ceğiz. Milli Eğitim

Bakanhğı'na bir böl 
ge tahsis edildi. Ora 
ya 6 milyon adet 
ağaç dikilecek"dedi. 
Bakan Çelik, konuş
masında kendisine 
verilen plaketlerden 
de yakındı. 
"Sabahtan akşama 
kadar herkes birbiri 
ne plaket veriyor" di 
yen Çelik, plaket ver
mek yerine kendisi 
için bir fidan dikilme 
sini istedi. Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu ise konuş
masında, Milli Eğitim 
camiasının 20 mil 
yondan fazla oldu 
ğunu belirterek, sade 
ce eğitimdekilerin 
fidan dikmesi 
halinde her yerin 
yeşilleneceğini 
söyledi. Eroğlu, 
"Türkiye'de her üç 
kişiden birisi Milli 
Eğitim camiasına 
mensup. Herkes 
bir fidan dikse 
20 milyon fidanımız 
olur" şeklinde 
konuştu.

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK...

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

36 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

ıı*

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset matbaacilik ■ yayincilik • reklamcilik
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 9S 33 Fax: 513 35 95

w

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sınıra askeri sevkiyat 
tüm hızıyla sürüyor

Askeri araç devrildi: 4 yara
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
(TSK) Şırnak'ın 
Cudi ve Gabar 
Dağı'nda terör 
örgütü PKK'ya 
karşı sürdürdüğü 
operasyonlar 
aralıksız olarak 
devam ederken, 
bölgede askeri 
hareketlilik 
sürüyor.
Dağda Mehmetçikler 
PKK'ya karşı 
amansız müca 
delesi devam 
ederken, 
bölgeye askeri 
mühimmat 
sevkıyat ta sürüyor. 
Nusaybin tarafından 
karayolu ile gelen 
çok sayıda askeri 
mühimmat taşıyan 
askeri konvoy

Gemlik KSrffez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

araçları Cizre 
şehir merkezinden 
geçip Silopi ile 
Kuzey Irak sınırında 
bulunan askeri 
birliklere kaydırıldı. 
Sevkıyatlar 
bölgeye gecede 
devam etti.
Akşam karanlığının 

basması ile birlikte 
sınır bölgelerine 
çok sayıda tank 
gönderildi.
Askeri Mühimmat 
taşıyan araçlar ile 
tankların geçişi 
sırasında geniş 
güvenlik önlemleri 
alındı.

Hakkari'de görev 
dönüşü kaza yapan 
askeri araçta 1 
uzman çavuş 
ile 3 er hafif şekilde 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, dün sabah 
saat 08.30 sıralarında 
Hakkari-Van 
karayolunda

Irak’ta şiddet: 40 ölü
Irak'ın güneydeki 
Amara kentinde, 
bomba yüklü üç 
aracın infilak etmesi 
sonucu 40 kişi öldü, 
125 kişi yaralandı. 
Amara'da bomba 
yüklü araçlar 
6'şar dakika arayla 
infilak etti.
Bomba yüklü ilk 
aracın, park 
yerinde patlatıldığı, 
halk olay yerinde 
toplandığında, 
50 metre uzaktaki 
ikinci aracın infilak 
ettiği kaydedildi. 
Üçüncü saldırının 
ise yakındaki bir 

sokakta düzenlendiği 

meydana geldi. 
Hakkari şehir 
merkezi istikametine 
gelmekte olan ve 
içinde 4 kişinin 
bulunduğu askeri 
araç, Depin 
polis noktası 
mevkiinde henüz 
tespit edilemeyen 
bir nedenden dolayı

ifade edildi.
Şiilerin ağırlıkta 
olduğu Meysan 
vilayetine bağlı 
Amara kentinde 
infilak eden bomba 

devrildi. 
Kazada yaralanan 
3 asker ayakta 
tedavi edilirken 
kolu kırılan 
uzman çavuş ise 
ambulans ile 
Hakkari Asker 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

yüklü 3 araç kenti 
kan gölüne çevirdi. 
Saldırılarda 40 
kişinin öldüğünü, 
125 kişinin yara
landığını bildirdi.

KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve HUZURUN 

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ADRESİ BERKAY ET 

BU BAYRAMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYACAKTIR.

KENDİ ÖZEL BESİMİZ, YÖREMİZ HAYVANLARINDAN OLUŞAN, 
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 

ÖZEL KESİM YERİMİZ OLAN KURTUL KÖYÜNDE VE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ 
GEMLİK BELEDİYE MEZBAHASINDA BAYRAM GÜNLERİNDE, İSLAMİ KURALLARA UYGUN 

VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI

Net Kemikli Et : 12.00-YTL
(Kesildikten sonra tartım)

1 Adet Büyükbaş Kesim : 150.00 - YTL 
(istenildiği gibi parçalama dahil) 

BÜYÜKBAŞ HİSSEYE DE GİRİLEBİLİR.

BERKAY ET
Berkay KIRMIZIAY

0.532 779 91 94 • 0.535 573 11 90

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI

Canlı Tartım : 7.50-YTL
1 yaşındaki kıvırcık koçlar 40*50 kg canlı ağırlıktadır. 
Daha yukarıda kilolarda hayvanın yağ oranı 
artığından tarafımızdan tercih edilmemiştir.

1 Adet Koç Kesim 35.00 ■ YTL

Gemlik Belediye Mezbahası 
Orhangazi Cad. Sonu

KREDİ KARTI 
GEÇERLİDİR.

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER 
Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi kesim 
yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki tesisimizde kesim 

hizmetinden yararlanabilirler. Sıra kayıt işlemleri 
başlamış olup müracaatların şahsen Belediye mezbahasına 

yapılması gerekmektedir.
BÜYÜKBAŞ KESİM : 150.00 - YTL
(Dört parçaya ayrılır.)
KÜÇÜKBAŞ KESİM ; 35.00 - YTL 

REZERVASYON İÇİN TEL: 0.224 51311« 
CSM. (Haydar Bey) :0.5326571774
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650 paket kaçak 
sigara ele geçirildi

Kapıları kıran hırsızlar kablo ve yollukları alıp kaçtı
Bursa'da jandarma 
tarafından gerçek
leştirilen operasyon
da 650 paket kaçak 
sigara ele geçirilir 
ken, olayla ilgili 3 
kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 
kaçak yollardan Tür 
kiye'ye sokulan ka 
çak sigaraların ara 
cılar vas. yla Bur 
sa'nın Ka. abey 
ilçesinde satıldığı 
ihbarını alan İlçe 
Jandarma Komutan 
lığı'na bağlı ekipler, 
belirledikleri 4 kişiyi 
fükibe aldı, önceki 
yıl Mardin'den mev 
simlik işçi olarak 
gelen ve Karaca 
bey'e bağlı Akhisar 
köyünde ikamet 
eden Ahmet Y. (42), 
kardeşi Şehmuz Y. 
(40) ve Mecidiye 
Mahallesi'nde ikamet 
eden kardeşleri 
Ramazan Y.'nin (36), 
Mardin'de yaşayan 
babaları Mehmet 
Y.'ye(65) PTT 

aracılığıyla para 
gönderdiklerini ve 
karşılığında kargoyla 
kendilerine çok sayı
da sigara gönderil 
diğini tespit eden 
ekipler, kardeşlerin 
sigaraları 2 YTL'ye 
kahvehanelerde sat
tıklarını belirledi. 
Savcılıktan alınan 
arama kararıyla üç 
kardeşin evine eş 
zamanlı düzenlenen 
operasyonda, 650 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi. Göz altı
na alınar. Ahmet Y., 
Şehmuz . ve 
Ramazan Y. çıkarıl 
dıkları mahkemece 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı. El konulan 
650 paket kaçak 
sigara ise Bursa 
Gümrük Müdürlüğü 
ekiplerine teslim 
edildi. Jandarma 
ekiplerinin denetim
lerine ara vermeden 
devam ettiği 
öğrenildi.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
iki ayrı işyerine giren 
kimliği belirsiz 
hırsızlar, 2 bin 700 
metre kablo ile 100 
metre yolluğu alıp 
kaçtı. İşyeri sahip
lerinin müracaatı 
üzerine polis, her

Brandayı Meyim tateı canından oldu
Bursa'da, yol 
kenarına park ettiği 
kamyonun brandasını 
çektiği sırada, 
arkadan gelen aracın 
altında kalan kamyon 
şoförü olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kaza, önceki saat
lerinde Mudanya 
Yolu Fethiye Metro 
İstasyonu önünde 
meydana geldi. 
Bursa istikametine, 
16 CPE 98 
plakalı iplik dolu 
kamyonuyla gelen 
Seyfettin A.(50), 

iki olayla ilgili olarak 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Sakarya Mahallesi 
Sakarya Sokak'ta 
faaliyet gösteren 
Salih T.'a (37) ait 
işyerinin giriş 
kapısını zorlayarak 
kırıp içeri giren kim

sağanak yağmur 
nedeniyle iplikler 
ıslanmasın diye 
brandayı kontrol 
etmek istedi. Kam 
yonu, sağa park eden 
Seyfettin A, arkadan 
gelen Süleyman Ş. 
idaresindeki 26 PU 
536 plakalı otomo
bilin altında kaldı. 
Seyfettin A, olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi.
Otomobil sürücüsü 
gözaltına alınırken, 
kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

liği belirsiz kişiler, 
2 bin 700 metre 
uzunluğundaki 
kablo ile elektrik 
ısıtıcıları ve 25 YTL 
parayı alıp kaçtı. 
Bağlarbaşı 
Mahallesi Hürriyet 
Caddesi'nde ise 
Muarrem E.'e (48) ait 

işyerinin kapısını 
kıran hırsızlar, 
diz üstü bilgisayarla, 
100 metre uzunluğun
da 5 top yolluk 
ile 100 YTL bozuk 
parayı çaldı.
Polis, her iki 
olayla ilgili olarak 
soruşturma başlattı.

pt^boM 
.ÇPct/disil

ritmini hiç kaybetmeyecek 
eğlence dohı bir partiye nedersin?

Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir
* Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 

* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon: 0 224 52517 00 GSM: 0 532 546 45 75

STÜDYO GELİŞİM: İstiklal Cad. Fınn Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı) 
No: 2 GEMLİK Tel: 0 224 514 41 71

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

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

j ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

İ Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
I Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
<| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

j Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki

1 yeni atari makineleriyle satılık dükkan, önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Macfcfe ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 j
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Düşünsel {Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz0gmail.com

Gemlik’te çoğalan 
hırsızlık olayları

İnsanların sırtından geçinmek insanlık 
tarihi kadar eski desek sanırım yanlış 
olmaz.

Yaşadığımız zaman diliminde de insan
ların çoğalması ve iletişimin artması buna 
en büyük etkenlerden birisidir.

Birçok yerde olduğu gibi ilçemiz de 
aldığı göçten dolayı, nüfus sayısının her 
geçen gün çoğalmasına ve buna bağlı 
olarak insan sömürüsüne sebep oluyor..

Son günlerde hızla çoğalan hırsızlık 
olayından bahsetmek istiyorum. Evde 
olmayan bir kişi tespit ediliyor. Bu da 
zillere çalınarak deneme yanılma yoluyla 
yapılıyor. Apartmandaki bulunan ve evde 
kimse olmayan daire saptandıktan sonra 
bir üst ya da alt komşunun ziline basılı 
yor.

Görevi üstlenen kişinin bayan mı erkek 
mi olması, duruma göre ayarlanıyor. 
Apartmanın girişinde bu işlem tespit edil 
dikten sonra, elinde gazetelere sarılmış 
paketle zile bastığı evin katına çıkıyor. 
Daire sahibi( üst ya da alt komşu) kapıyı 
açınca başlıyor taktiklerini uygulamaya.

Genelde denedikleri taktik aynı. 
Örneğin: "Alt komşunuz Ahmet Beylere 
bir paket getirdim. İçinde süt, tereyağı, 
yumurta falan var" diyor.

Bunun üzerine paketi almak isteyen 
komşudan para isteniyor.

Limitte aynı 48 YTL. Para vermek iste
meyen komşuya bu sefer duygu 
sömürüsü yaparak ağlanmaya başlıyor, 

köyden geliyorum, üzerimde hiç 
para kalmadı. Ben de Ahmet Bey'in vere
ceği paraya güvendim. Almazsanız da 
bunlar bozulacak uzun yoldan geliyorum" 
diyor. Bu sefer merhamet duygusu uya 
nan komşu iyi niyetle 50 YTL’yi çıkartıp 
veriyor. Bir de para üstünü vermek iste 
yen sözüm ona satıcıya (hırsıza) komşu: 
"Üstü kalsın" diyerek uğurluyor.

Kapıyı kapatıp eve giren komşu paketi 
açmadan (çünkü başkasına ait olan sarıp 
sarmalanmış bir şeyi açmak çok ayıp olur 
mantığı ile) dolaba koyuyor. Eve gelen 
komşusuna gidip paketi verdiği zaman iş 
anlaşılıyor. Sarılı paketin içinden gazete 
parçaları ve birkaç yumurta çıkıyor.

En son bu olay, Eski Sahilde bulunan 
İtalyan Restaurantın üstündeki binada 
meydana geliyor.

Kimileri ya bu da olacak şey mi? 
Almasaydı paketi diyebilir. Ancak, unut
mamak gerekir ki hem bu kişiler inandır
makta profesyonel hem de insanın bazen 
gerçekten basireti bağlanıyor.

O yüzden, dikkatli olmakta her zaman 
yarar vardır.

Değerli okuyucularım kullanılan bu tak
tik hep aynı.

Farklı semtlerde farklı zaman dilimlerin 
de gerçekleşen bu olaylara lütfen kan
mayalım.

Yetkililerden profesyonel yardım 
isteyelim.

Bu asalak tiplere artık prim vermeye
lim!...

SATILIK 
2004 MODEL OPEL ZAFİRE 

1,6 ELEGANCE 
KLİMA-ÇİFT SUNROFF-ABS 

TEL: 0 532 255 45 01

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

SÂTÎUK VİLLÂ
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor. 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI 

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

yeldabykz0gmail.com
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Gina bllıMa Bursa'yı «lwor
Dünyanın en güzel 
kadını unvanına 
sahip olan Italyan 
Gina Lollobrigida, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen 'II. 
Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film Fes 
tivali'nin onur 
konuğu olarak 
Bursa'ya gelecek. 
Ünlü yıldıza festiva 
lin kapanış töreninde 
"ömür Boyu Başarı 
Ödülü" verilecek. 
İpek Yolu Film 
Festivali Başkanı 
Burçak Evren, Almira 
Hotel'de düzenlenen 
basın toplantısında 
"Ömür Boyu Başarı 
Ödülü"nü dünyaca 
ünlü aktris Gina 
Lollobrigida'nın ala
cağını açıkladı. 
Toplantıda, 'Dünya 

. mn En Güzel Kadını' 
adlı filmin ünlü oyun
cusu Lollobrigida'nın 

Barış Okulu İçin El Ele
Bursa'da, 35 
ilköğretim okulundan 
462 öğrenci, 
‘Birleşmiş Milletler 
Bin Yıl Kalkınma 
Hedefleri’ kapsamın
da, ‘Barış’ adını 
taşıyacak ilköğretim 
okulunun yapımı 
için elele verdi. 
Gönüllü öğrenciler, 
çeşitli etkinliklerle 
projeye 1000'er 
Euro’luk bağış 
toplamaya çalışıyor. 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Nilüfer 
Belediye Başkanlığı, 
Nilüfer Vakfı, Nilüfer 
Yerel Gündem 
21 ve UNICEF 
Bursa Gönüllüleri 
arasında geçen yıl 
imzalan protokol 
çerçevesinde 23 
Nisan'da temeli 
atılacak okulun 
inşaatı bir yıl içinde 
tamamlanacak. 
Okul inşaatına 
destek olmak için 
harekete geçen 35 
ilköğretim okulu, 
ambalaj atıklarını 
toplayarak, gelirini 
okul inşaatına 
bağışlayacak.
462 gönüllü öğrenci 
de, çeşitli etkinlikler
le 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 
okulların adları da 
yer alacak.
UNICEF Gönüllüleri 
Bursa Temsilcisi 
Sabahat Temizara 
bacı, Barış İlköğretim 
Okulu adını taşıya
cak okulun projesi 
nin hazır olduğunu 
belirtere, “Temel 
atma aşamasına 
geldiğimiz için mut
luyuz. 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
lerinde kurulan 
UNICEF

ödülünü 13 Aralık 
Perşembe günü 
yapılacak kapanış 
töreninde alacağı 
belirtildi.
Gerçek adı 
"Luigina" olan Gina 
Lollobrigida, 4 
Temmuz 1927'de 
Subiaco’da (Lazio- 
Italya) doğdu. Bir 
mobilya imalatçısının 
kızı olan sanatçı, 
çocukluğunu bir dağ 
köyünde geçirdi.
Gençliğinde modellik 
ve güzellik yarışma 
larına katıldı ve 
çeşitli başarılar elde 
etti. 1947'de ise 
Bayan İtalya güzellik 
yarışmasına girdi ve 
3. oldu. Roma Güzel 
Sanatlar Akademisi 
mezun olan sanatçı, 
1949 yılında Yugos 
lavyalı fizikçi Milko 
Skofic ile evlendi. Bir 
oğulları oldu. Çift 
1971 yılında boşandı. 

"The Most Beautiful 
Woman in the World" 
(Dünyanın En Güzel 
Kadını) filminin 
çekildiği dönemde 
"Dünyanın En Güzel 
Kadım" olarak kabul 
edilen Gina'nın, 
saç modeli de en 
az kendisi kadar 
meşhur oldu. 
Efsane yıldız Gina 
Lollobrigida'nın rol 
aldığı filmler arasın
da, 'Şeytani Yen', 
'Kahraman Aşık', 
'Gece Güzelleri', 
'Aşk, Ekmek ve 
Hayal', 'Romalı 
Dilber', 'Trapez', 
'Nötr Dam'ın 
Kamburu', 'Asi 
Kadın', 'Hazret! 
Süleyman ve Saba 
Melikesi', 'Hotel 
Paradiso', 'Kızımın 
Babalan', 'Kötü 
Adam' ve 'Yaklaş 
Ama Soyunma' yer 
alıyor.

standlarında 
satılan ürünlerden 
elde edilecek 
gelirin yüzde 
30’u projeye 
aktarılacak.
UNICEF standlarında 
gönüllü öğrenciler 
görev aldı” dedi. 
Bursa Carrefoursa 
Alışveriş 
Merkezi’nde 
UNİCEF Standı’nda 
görev alan Gaye 
Temizarabacı, 
llayda Temizarabacı 
ve llayda Toprak, 
alışveriş merkezine 
gelenlere proje 
hakkında bilgi 
verdiler. Gaye 
Temizarabacı 
“Böyle bir 
projede görev 
alma şansına 
kavuştuğumuz 
için gurur duyu 
yoruz” şeklinde 
konuştu.

Sokakta çalışan çocukların 
babaları işe yerleştirilecek
Bursa'da sokakta 
çalışan ve çalıştırılan 
çocukların ebeveyn
lerine yönelik açılan 
İnşaat Ustalığı 
Kursu'na devam 
eden 24 kişi kurs 
sonunda Milli 
Eğitim onaylı usta 
sertifikası alarak 
işe yerleştirilecek. 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
Başkanlığınca 
başlatılan kurs 
boyunca, buraya 
katılanların yemek 
ve yol ücretleri de 
karşılanacak. 
Kursa katılanlar, 
kendilerine büyük 
bir fırsat verildiğinin 
bilincinde olduklarını 
belirterek, artık 
çocuklarını sokakta 
çalışmaya değil, 
okula gönderecek
lerini söylediler. 
Bursa valiliği öncü 
lüğünde Sosyal Yar 
dunlaşma ve Daya 
nışma Vakfı Başkan 
lığınca başlatılan 
inşaat ustalığı kur
sunda sokakta çalı 
şan ve çalıştırılan 
çocukların ebeveyler- 
ine meslek öğreterek 
çocukları sokaktan 
kurtarmak 
amaçlanıyor. Vakıf 
ile Bursa Hürriyet 
Anadolu Teknik Lise 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi tarafından

Bedava Markete öğrencilerden anlamlı destek
Bursa merkez 
Yıldırım Belediye 
si'nin sosyal bele 
diyecilik anlamındaki 
en büyük hizmetle 
rinden biri olan Sevgi 
Market (Bedava Mar 
ket), hayırseverlerin 
yanı sıra, küçük 
çocukların da 
yardımlarını görüyor. 
Mümin Gençoğlu 
İlköğretim Okulu öğ 
rencileri topladıkları 
erzakları, Sevgi Mar 
ket'te kullanılmak

yapılan projede 
sokakta çalışan ve 
çalıştırılan çocukların 
ebeveynlerinin 
istihdamına yönelik 
düzenlenen 'İnşaat 
Ustalığı Kursu* 
başarıyla uygula
nıyor.
30 Ekim 2007 tari
hinde açılan kurs 
4 ay sürecek.
Kurs kapsamında 
verilen eğitimler 
hafta içi her gün 
18.00 ve 22.00 saat
leri arasında devam 
ediyor. Henüz iki ay 
olmasına rağmen 
ustaları aratmayacak 
nitelikte duvar ve 
sıva gibi işleri yapa
bilen kursiyerler, 
artık çocuklarından 
para beklemeyecek
lerini söylediler.
Okul içinde yaptıkları 
binalarla ustalara taş 
çıkartan kursiyerler,

üzere Yıldırım Bele 
diye Başkan Vekili 
Mustafa Karakoç'a 
teslim etti. Öğrenci
lerin gıda erzaklarını 
Yıldırım Belediye 

duvarından 
sıvasına, fayansın
dan kaleboduruna 
kadar bütün alanlar
da verilen eğitimi 
en ince ayrıntısına 
kadar kapmış 
dürümdalar.
Eğitime katılan ve 
sosyal güvencesi 
olmayan 24 kursiyere 
kurs süresince 
günlük 10 YTL. 
cep harçlığı 
ödenirken, kursiyer
lerin yemekleri 
ise Muradiye 
Aşevi'nden karşılan
makta. Ayrıca kurs 
bitiminde yapılacak 
sınav sonrası 
başarılı olan kursi 
yerlere Milli Eğitim 
onaylı sertifika ve 
rilecek ve her kur
siyere eğitimleri ile 
ilgili talep edilen 
firmalarda iş imkanı 
sağlanacak.

Başkan Vekili Mus 
tafa Karakoç'a teslim 
ederken yaşadıkları 
mutluluk gözlerinden 
okunuyordu.
Belediye Başkan 
Vekili Mustafa Kara 
koç, Sevgi Market ve 
bünyesinde kurulan 
beyaz eşya, mobilya 
ve giysi reyonu ile 
binlerce ihtiyaç sahi 
bine destek olduğu 
nıı söyledi. Minikler, 
bağışın ardından 
Sevgi Market'i gezdi.
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Ömür boyu 10 kova 
gözyaşı döküyoruz

Amerika'da yapılan 
araştırmada, bir 
insanın hayatı 
boyunca 100 litre 
gözyaşı döktüğü, 
"erkekler ağlamaz" 
tezinin de çürütül 
düğü bildirildi. 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr. Halil 
Aksu, yaptığı açıkla
mada, insanlığın 
varoluşundan ve 
insan oğlunun dün 
yaya 'merhaba' de 
digi andan itibaren 
hayatın bir parçası 
olan ve duyguların 
inişi çıkışıyla besle
nen olmazsa olmaz 
olguların başında 
'ağlamanın' geldiğini 
ifade etti.
Aksu, gözyaşının 
anatomi ve fizyoloji
ni anlatmanın saat 
lere sığmayacağını 
ancak ağlama 
gözyaşları hakkında 
yapılan bilimsel 
araştırmalara göre 
bir insanın norman 
şartlarda 24 saatte 
30 damla gözyaşı 
döktüğünü, bunan 
da yaşam boyu yak
laşık 100 litre yani 
10 kovaya ulaştığını 
söyledi. Minnesota 
Üniversitesi'nde 
yapılan araştırmada 
bir grup insana 'acık 
lı film' ızlettirildiğini 
ve ağlamagözyaşları 
mn incelendiğini 
belirten Aksu, "Aynı 
gruba soğan kestiril 
miş ve soğana bağlı 
gözyaşları toplanıp 
incelenmiş ve sonuç 

lar çok çarpıcı çık
mıştır. Soğana bağlı 
gözyaşı su ve lipid 
ihtiva ederken, acıklı 
filme bağlı gözyaş 
larında su ve lipid 
ilaveten analjezik ve 
vücut için toksin bir 
madde olan lösin ve 
enkafilin maddeleri 
de tespit edilmiştir" 
dedi.
Aksu aynı araştır
manın devamının 
Rusya'da ameliyat 
olan hastalar üze 
rinde yapıldığını ve 
çok çarpıcı sonuçlar 
alındığını vurgula
yarak, "Araştırmada 
aynı anda ameliyat 
olan hastalar 3 gru 
ba ayrıldı. 1. gruba 
hiç ağlama seansı 
uygulanmadı, 2. gru 
ba soğan kestirerek 
ağlama seansı uygu
landı, 3. gruba acıklı 
film izletilerek ağla
ma seansı uygu
landı. Sonuç çok 
çarpıcı. Hiç ağla
mayan ya da soğan
la ağlayanların yara 
lan normal süreçte 
iyileşirken, film 
izletilerek ağlama 
seansı uygulatılan 
grubun yaraları nor
mal süreçten 12 gün 
önce iyileşti. Bu da 
gösteriyor ki, beden
imiz ve ruhumuzun 
temizlenmesinde 
gözyaşları da 
görevlendirilmiştir. 
Bu sonuçlara göre 
ayrıca erkekler ağla
maz tezi de rafa 
kaldırıldı" dedi

Soğuk algmlıcıntlaıı cocııto etkileniyor
Kış mevsimi ile birlik
te havaların soğu
masının hastalıkları 
da beraberinde 
getirmesi üzerine 
vatandaşları uyaran 
uzmanlar, özellikle 
kış aylarında sıklıkla 
görülen soğuk algın
lığından en çok ço 
cukların etkilendiğine 
dikkat çekti.
Lütfiye Çağlar Sağlık 
Merkezinde görevli 
Dr. Çiğdem Özden, 
İHA muhabirine yap
tığı açıklamada, 
tedavi edilmediği 
takdirde soğuk algın
lığının daha ağır 
hastalıklara dönüşe
bileceğini belirterek, 
"Soğuk algınlığı 
genellikle 7 ile 14 gün 
arasında iyileşir. 
Bazen soğuk algın
lığına bağlı olarak 
gelişen, sinüzit, orta 
kulak iltihabı, larenjit 
veya bronşit gibi 
hastalıklar nedeniyle 
iyileşme daha ağır ve 
uzun sürebilir. Soğuk 
algınlığının ilk belirti
leri genellikle boğaz
da takılma hissi, 
burun akıntısı ve 
hapşırık olurken, 
başlangıçta su gibi 
olan burun akıntısı, 
bir süre sonra sarı- 
yeşil renkli ve koyu 
hale gelebilir. Çocuk

larda boğaz ağrısı, 
öksürük, baş ağrısı, 
ateş, halsizlik, kas 
ağrıları ve iştahsızlık 
da görülebilir.
Boğaz ağrısının şid
detlenmesi ve uzun 
sürmesi, öksürükle 
birlikte koyu balgam 
gelmesi veya 
öksürüğün 10 gün
den uzun sürmesi, 
vücut ısısının 38 
derecenin üzerinde 
olması ve birkaç gün 
sürmesi, göğüs 
ağrısı, sık nefes alma, 
yutma güçlüğü, sıvı 
gıda alamama, kulak 
ağrısı, uyuklama hali, 
boyunda ağrılı şişlik

ler, dudak, deri veya 
tırnaklarda morarma 
gibi belirtilerden her
hangi birinin 
görülmesi halinde 
doktora muayene 
olmak gerekmektedir. 
Soğuk algınlığına 
yakalanmamak için 
hastalık belirtileri 
olan kişilerle; 
hastalığın ilk 2. ve 
4. günleri arasında 
temas edilmemesi 
gerekir. Çoğu zaman 
bu mümkün olma
makla birlikte soğuk 
algınlığına yakalanan 
kişiler, henüz hasta 
olduklarım anla
madan bulaştırıcı 

döneme girmiş 
olmaktadır. Soğuk 
algınlığına yakalanan 
kişilerin özellikle 
burun temizliğinden 
sonra sık sık ellerini 
yıkamaları, 
öksürürken ve 
hapşırırken ağız ve 
burunlarını kapa
maları, kalabalık 
yerlerden uzak 
durmaları gerekmek
tedir. Aksi takdirde 
hastalığı diğer 
kişilere bulaştırma 
riski yükselmektedir. 
Soğuk algınlığının 
düzelmesi zamana 
bağlıdır. Bu süre 
içinde hastanın 
istirahat edip, 
bol sıvı 
gıda alması gerekir. 
Genellikle ağrı kesici, 
dekonjestan ve alerji 
karşıtı maddeler 
içeren soğuk algınlığı 
ilaçları kullanılmakta 
olup bunlar hastalığı 
iyileştirmekten ziyade 
sadece kas ağrısı, 
burun tıkanıklığı ve 
baş ağrısı gibi belirti
lerin hafifletilmesine 
yardımcı olmaktadır. 
Buruna fizyolojik 
serum damlatılması 
ve oda havasının 
nemlendirilmesi 
burun tıkanıklığı 
şikayetini hafiflete
bilir" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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.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 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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SENA ECZANESİ 
D.Subaşı Mh. Ş.Meh metçik Sk. 
No:l Tel: 5130102 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2929 

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)



ILBrffezB

KEBAP ve YEMEK SALONU

/Çam^aMiaU
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 YIL
Döner + Dürüm+Ayran 3.50 YTL
Çorba+Yemek + Pilav + Ayran+Salata 5.00 YTL

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: 
ilBIBPflH İŞKEMBE - PAÇA - MERCİMEK - EZOCELİN

bg|Bjgİİ istiklal Cad. No: 20/A • GEMLİK 
İMHma Tel: 0.2245122002

KEBAP ve YEMEK SALONU

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 1 
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

YENİADLİYEKARŞISI44/A-GEMLİKTEL514 52 38

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FRTURR ÖDEME NOKTRSI

Artık sıra beklemek tarih oldu.
Turkcell, Uodafone, Avea 

Elektrik. Su, Telekom
K.K. Borçları, Baâkur, SSK 

Trafik cezası v.s.
FATURALARINIZI SMİLE SHOP’TAN 

SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL Türk Telekem BAŞVURU N0KTA3
- D-SMARTSATIŞNOKTASI
- CEPTELEFONUSATIŞI
— TVRKCELL-VODAFONE-AVEA-KONTÜR SATIŞI
— BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOICUİK ÜRÜNIER
ÎDPATIK KRFDİ ^AnLa doLAŞMAdAN UyqüN kREdİ SEÇENEklERI
I İkTİyAç kREdisi * taşit kREdisi ve koNUT kREdisi
| ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 5T2~12 OO



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 

✓ NALBUA
SIHHİ TESİSAT 
AKSeSUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZ€M€l€Rİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
14 Aralık 2007 Cuma 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

Seferihisar’da batan tekneye son anda binmekten vazgeçtiler

26 mülteci yakalandı
İzmir Seferihisar’da batan tekneden kaçtıkları iddia 

edilen 26 mülteci Gemlik Jandarma Bölük Komutanlığı ekip
leri tarafından İzmir’den İstanbul’a giderken Engürücük Köyü 
yakınlarında yakalandılar. Bir ihbar üzerine 35 AH 0970 
plakalı otobüste yapılan kontrollerde yakalanan 26 mülteci 
ifadeleri alınmak üzere Gemlik İlçe Jandarma Komutanhğı’na 
getirildi. Seferihisar’da batan tekneye binemedikleri ve 
yaşanan kazanın ardından güvenlik önlemleri nedeniyle 
Türkiye’den dışarı çıkamadıkları öğrenilen Afganistan uyruk
lu 26 mülteci, yapılan sorgulamalarında MoritanyalI olduk
larını söylediler. Mülteciler, daha sonra 
Yabancılar Şubesi’ne gönderildiler.

Bursa’da bulunan 
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Sk^Kİ Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Mülteci sorunu
Dün, İzmir’den Yunan adalarına kaçmayı 

düşünen ancak, son denizde boğulma facia 
sıyla son bulan olaydan sonra bundan vaz 
geçen 26 mülteci, İstanbul’a geri dönerken 
jan darmaca yakalanmış.

Son yıllarda Türkiye üzerinden Avrupa 
ülkelerine büyük bir insan kaçakçılığı sürü 
yor.

Yoksul ülkelerin başı çektiği mülteci so 
runu Türkiye’nin başına bela olmaya başladı.

Türkiye üzerinden devam eden Avrupa'ya 
insan kaçağı önlenemiyor.

Devamı sayfa 5'de

Bursa 
Büvüksehir 

Meclisi 
toplandı

Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
dün yaptığı toplan
tısında 2007 yılı 
bütçe kalemleri 
arasında para 
aktarımları ger
çekleştirildi.
Haberi sayfa 2’de

YEAR
KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 

BİZE DANIŞMAYI 
UNUTMAYIN!

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

Tel: 0.224 513 11 75 ^duniop

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Büyükşehir Meclisi toplandı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
toplantısında 2007 
yılı bütçe kalemleri 
arasında para akta 
rımları gerçekleştiril* 
di. Meclis, toplu 
konut idaresinin 
arsalara yapılan 
inşaatlar karşılığında 
verdiği 191 dairenin 
kamulaştırma 
harcamaları için 
satılması ve takas 
edilmesi konusunda 
belediye yönetimine 
yetki verdi.
Kalemler arasındaki 
para aktarımına tepki 
gösteren Bağımsız 
üye Semih Pala, 
Bursaray yatırım 
kaleminden 27 mil 
yon YTL'nin Merinos 
Parkı ve Atatürk 
Kongre Kültür Mer 
kezi projesine aktarı 
minin vatandaşın 
öncelikleri ile bağ
daşmadığını öne 
sürdü. Bursaray'da 4 
yıllık dönemde sade 
ce B etabında 4.5 
kilometrelik doğu 
etabının tesis edildi 
ğine işaret eden 
Semih Pala, "Kongre 
ve kültür merkezi, 
balo ve opera sahne
si olarak inşa edilen 

baytaş www.baytasinsaat.com 
------ YENİ PROJEMİZ- 

RAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
Otoparklı, SAsansörlü, 

'Z Hazır Mutfak, 
<Z Dış kapı çelik kapı, 
’Zîç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
>Z Islak zeminler seramik

Merinos Projesine 
aktarılan 27 milyon 
YTL ve Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası'nın 
hibeleri ile bu proje 
de 130 milyon 
YTL'Lik bir kaynağa 
ulaşılmış olunuyor. 
Bu rakam Osmangazi 
Belediyesi'nin bir yıl
lık bütçesine yakın 
bir rakamdır. Oysa 
Bursaray'ın etapları 
nın hızlandırılarak bir 
an önce üniversite ve 
terminal etaplarının 
inşaatına başlanıp, 
bitirilmesi gerekirdi. 
Bursaray kaleminde 
para bulunmasına 
rağmen, bunun kul- 
lanılmayarak, kongre 
ve kültür merkezine 
aktarılmasına anlam 
veremiyorum. Bu 
durum vatandaşın 
öncelikleri ile de 

bağdaşmıyor" 
diye konuştu. 
Belediye kayıtlarına 
göre, bütçeye konan 
20 milyon YTL ve 34 
milyon YTL ilavelerle 
belediyenin bugüne 
kadar 54 milyon YTL 
harcadığı ortaya 
çıkıyor. 2008 bütçe 
sinde de Merinos 
Projesine pay 
ayrılacak.
Mecliste ayrıca 
Yıldırım ilçesindeki 
Akçağlayan ve 
Osmangazi 
Hamitler’de TOKİ'nin 
inşa ettiği alanlardaki 
arsa paylarından 
kazanılan 191 daire 
nin satılarak veya 
takasta kullanılarak 
kamulaştırma çalış
malarına ayrılması 
kararlaştırıldı.
Büyükşehir Belediye 

Meclisi'nde Yalova 
Yolu üzerinde 
Sönmez Grubu'na 
ait 50 bin metrekare
lik As Merkez yanın
daki alanda 39.50 
metre yüksekliğinde 
bina inşa edilmesine 
ilişkin plan değişik
liği de kabul edildi. 
Böylece Sönmez 
Grubu As Merkezin 
yanında yeni 
bir otel ve 
rezidans projesine 
başlayabilecek. 
Bu arada Mudanya 
Belediyesinden gelen 
Bademli'deki villa 
inşaatlarına ilişkin 
1/1000 ölçekli imar 
planı değişikliklerinin 
de komisyon 
üyelerince yerinde 
görülerek karara 
bağlanması kabul 
edildi.

Sosyal Güvenlik 
Reformu yaza kaldı

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Yasası'nın yürürlük 
tarihinin 1 Haziran 
2008 tarihine erte
lendiğini bildirdi. 
Çelik, Türkiye Kamu- 
Sen Genel Başkanı 
Bircan Akyıldız ve 
beraberindeki 
heyeti Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Başkanhğı'nda 
kabul etti.
Çelik, burada yaptığı 
konuşmada, 
Anayasa Mahkeme 
si'nin iptal kararı 
sonrasında kararın 
gerekçeleri üzerinde 
durduklarını, norm 
ve standart birliğinin 
sağlanması konu 
sunda bir çalışma 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi.
Yasanın değişiklik 
tasarısının TBMM'de 
olduğunu anımsatan 
Çelik, Alt Korniş 
yonun ilk toplan
tısını dün gerçek
leşti. Çelik, tasarı 
üzerinde ittifak 
sağlanırsa sosyal 
amaçlı değişiklik
lerin gündeme 
gelebileceğini, bu 
tür önerilere katkı

sağlayabileceklerini 
kaydetti. Çelik, alter
natifli yaklaşımlara 
hazır bir mekaniz
malarının bulun
duğunu söyledi. 
"Sosyal Güvenlik ile 
ilgili düzenlemeyi 
sadece bir finans 
sorunu olarak 
görmediklerini" 
ifade eden Çelik, 
"sosyal güvenlik 
sisteminin 70 
milyonun gelişmişlik 
farklılığını ortadan 
kaldırması gerektiği
ni" belirtti. Çelik, 
herkesin kayıt altına 
alınması gerektiğini 
vurgulayarak, 
Sosyal Güvenlik 
Reformunu'nun 
amacının da bu 
olduğunu söyledi. 
Bütçe Kanunu'na bir 
madde eklenerek 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Yasası'nın 
yürürlük tarihinin 1 
Haziran 2008 tari- | 
hine ertelenmesi < 
konusunda önerge 
verildiğini bildiren 
Çelik, yasanın ay ı 
sonuna kadar çıka-1 
bileceğini, ancak 
bu sürenin 15 Ocak 
2008'e kadar da 
sürebileceğini 
bildirdi.

BAYT AŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler ve müstakil bahçeli dublex daireler. 
BAYT AŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYT AŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Otoparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire ve 4+1 dublex daire. 
BAYT AŞ İŞ MERKEZİ. Bursa Carrefour karşısında, Final Dersanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.

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

KflŞtDt lî€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK i 

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

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seferihisar’da batan tekneye son anda binmekten vazgeçtiler
Diş Hekimi

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

YazıYORUM

26 mülteci yakalandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İzmir'den otobüsle 
İstanbul'a gitmek 
isterken Gemlik 
Engürücük köyü 
yakınlarında Jandar 
manın yaptığı yol 
kontrolünde yakala 
nan 26 mültecinin 
Seferihisar'daki 
batan tekneye son 
anda binemeyerek 
ölümden döndükleri 
ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 
bir ihbarı değerlen
diren Gemlik 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı ekipleri, 
önceki akşam 
Engürücük Köyü 
yakınlarında anayol
da yaptıkları yor 
kontrolünde İstan
bul'a gitmekte olan 
35 AH 0970 plakalı 
yolcu otobüsünü 
durdurdu.
Otobüste yapılan 
kontrolde, İzmir 
Seferihisar'daki 
tekne kazasından 
kaçtıkları iddia edilen 
26 mülteci yakalandı. 
Seferihisar'da 
batan tekneye 
binemedikleri ve 
yaşanan kazanın 
ardından güvenlik 
önlemleri nedeniyle 
Türkiye'den dışarı 
çıkamadıkları 
öğrenilen Afganistan 
uyruklu 26 mülteci 
gözaltına alındı. 
Otobüste bulunan ve 
normal olarak 
seyahat ettikleri 
öğrenilen 13 yolcu 
aynı firmadan 
çağrılan başka bir 
otobüsle İstanbul'a 
gönderilirken, 
26 mülteci ile 
otobüsün şoförleri 
I.K. M.K. ve Hoşt 
Y.P. ifadeleri alınmak 
üzere Gemlik 
Jandarma Bölük 
Komutanhğı’na 
getirildi.
Çarşamba günü 
saat 21.30 sıralarında 
yaşanan olaydan 
sonra Jandarma'ya 
getirilen ve gece 
boyu burada kalan 
yabancı uyruklu 
26 kişiye yemek 
verilerek karınları 
doyurulduktan 
sonra sağlık 
kontrolleri yapıldı. 
26 yabancı 
uyruklu mültecinin 
Jandarmada yapılan 
sorgulamasında 
Moritanya'lı

olduklarını söyledik
leri ancak isimlerinin 
Afganistan ismi 
taşıması dikkat 
çekerken, otobüs 
şoförlerinin 
yabancı mültecilerle 
ilgilerinin

bulunmadığını 
söyledikleri 
öğrenildi.
İfadeleri alınan 
mülteci ve otobüs 
personeli Adliyeye 
sevk edildi.
Olayla ilgili

soruşturma 
sürdürülürken 
26 mültecinin 
Bursa'da 
bulunan 
Yabancılar 
Şubesine gönderil 
diği öğrenildi.

Memur arkadaş!...
BİR zamanlar "mektup" vardı, bazısı renkli 

zarfh.. şimdi bu mektupların yerini fakslar, e- 
mail'ler aldı.

Adam mektup yazmak için kalem bulacak, 
kâğıt bulacak, yazacak, zarfa koyacak, pul 
yapıştırıp postaya atacak...

Bunlara ne hacet! İşin kolayına gidili yor.. 
Geçer bilgisayarın başına, "e-mail"ini yazar.

Memurun Bilgisayar’! yok ki e-mail gönder
sin, mektup yazmış..

Bir memur mektup yollamış; evli, üç çocuk
lu.

Hanımı ev kadını, ayda 200 liraya bir başka 
ailenin çocuğuna bakıyor.

Mektubu okudukça, bu vatandaşın, bu mem
leketin halkından olmadığını anlıyorum. Bu 
memlekette böyle insanlar yok, değil mi çok 
şükür ekonomimiz düzlüğe çıktı, borsa şakır 
şakır, kâğıtlar gıcır gıcır.

Hem ne kadar işsizlik varsa da, açlık sınırın
da milyonlar ama aldırma, ekonomi tıkırında...

BU memurun yazdığı mektubu okumaya 
devam edelim....

Kızı üniversiteyi kazansın diye üç yıl der
shaneye göndermiş, borç harç dersha nelere 
milyarlar yatırmış..

Bu yıl bir fakülteyi kazanmış, yol parası, yurt 
parası, harçlık ve zorunlu gereksinmeler için 
300-350 YTL masrafı varmış...

Oğlu ilkokulu bitirmiş.
Ama okuduğu lise uzaklarda..
Okula servisle gitmek zorunda, akşamları da 

altıdan sonra yine servisle dönmek zorunda..
Ey memur arkadaşım,
HANGİ memleketin memuru olduğunu halen 

anlamadın mı?
Yatırım diye, taşın taş üstüne konmadı ğı, 

elde avuçta ne varsa özelleştiriyoruz, diye 
satılıp savrulduğu, bankaların yabancılara git
tiği, yaz ortasında bir çuval kömürle, kuru fasul 
yeyle, nohutla seçim propagandasına çıkıldığı, 
hatta her ay başı, yağların, pirinçlerin, birer kilo 
et gönderil diği bir memleketin memurusun..

Böyle bir memleketin memuru olursan 
Neredeyse el açıp dileneceksin, fırsat bulursan 
geceleri şoförlük, kebapçı garsonluğu yapacak
sın..

300 YTL kirayı bulamıyorum, diye feryat 
etme...

inanmam, beni inandıramazsın..
SEN borsa nedir bilir misin?
Sen faiz nedir bilir misin?
Sen cari açık nedir, ithalatın ihracatını 

geçerse ne olur bilir misin?
Bilmezsin, sonra da yana yakıla halini arz 

edersin...
Al bir gemi işlet, yumurta, mısır ticareti yap, 

belediyelerle iş yap, oğlunu niye okutuyorsun, 
al bir çürük raporu ticaret yaptır..

Yok aziz memur arkadaşım, yok bu mem
leket başka memleket mektubunu boşa 
yazmışsın.. Sen olanların farkında değilsin.. 
Bizim gibi, köşe yazarlarını da da tedirgin . 
etme... Bize ne senin halinden, sen git halini 
seçtiklerine anlat..

Halkımızın yüzde memnun ki halinden 
koşa koşa verdi oylarını göbek ata ata...

BAK ekonomistler ne diyor?
"Açıklanan net kârlara bakılırsa işler iyidir" 

diye başlayıp nedenlerini sayıp döktürdükten 
sonra yazılarında "Bankalarımız, özel sektörün 
büyük grupları hükümetin ekonomi politikasını 
destekliyor" diyorlar Ağalar, babalar durum iyi 
diyorlar..

Sen durumum kötü, geçinemiyorum diyor
sun.. Günaha girme, çarpılırsınız! Türkiye’den 
de kötü duruma düşersin.

Yoksa siz komünist misiniz?
O modada geçti laf olsun diye yazıyorum.
Bu saatten sonra nisanız ne yazar?l

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bursa’da bir yol daha hizmete acildi
Bursa Buyukşehir 
Belediyesi’nin 
'ulaştıran ulaşım* 
hedefi kapsamında 
yapımını gerçek* 
(eştirdiği 2,5 kilome
trelik özlüce- 
Altınşehir-Hipodrom 
arasındaki alternatif 
yol törenle trafiğe 
açıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, 
açılış töreninde yap
tığı konuşmada, 
Bursa'nın 4 yıldır 
atılım dönemi 
yaşadığını ve kentin 
her bölgesine ayrım 
yapmadan hizmet 
götürüldüğünü söyle
di. Yıllardır kördüğüm 
olan ulaşım sorununu 
çözdüklerine dikkate 
çeken Başkan Şahin, 
Bursa’da 41 ayda 
açılan 10 kavşağını 
yanı sıra Doğu Yakın 
Çevre Yolu, Ata 
Bulvarı, Gökçeköy - 
Büy ükbalıklı Yolu 
gibi pek çok bölgeyi 
rahatlatan 47 
kilometrelik alternatif 
yol trafiğe nefes 
aldırdı” dedi.
“Bursa’nın her yılı

bir öncekinden daha 
parlak olacak” 
Bursa’nın geleceğine 
yönelik yatırımların 
birçoğunun bittiğini 
bir kısmının da bitme 
aşamasına geldiğini 
hatırlatan Başkan 
Şahin, “Hizmetlerimiz 
ile kentin silueti 
değişiyor. Bursa’da 
kesintisiz ulaşım 
hayal gibi geliyordu. 
Bugün kentte yaşanan 
gelişim ve değişim, 
Bursa’ya vurduğumuz 
hizmet mührünün 
göstergesidir. 
Bursa’nın her yılı bir 
öncekinden daha par
lak olacak. Kentimizin 
parlak geleceği için 

“Durmak yok, yola 
devam” diye konuştu. 
Nilüfer’e 142 milyon 
YTL’lik yatırım 
Yatırımlarla Bursa’nın 
siluetini değiştirirken, 
kaybolan yılların da 
telafi edildiğini anla
tan Başkan Şahin, 
bunu yaparken ilçe 
ya da parti ayrımı 
gözetmediklerinin 
altını çizdi. Belediye 
başkanı seçildikten 
sonra, parti rozetlerini 
bir kenara bıraktık
larını ifade eden 
Başkan Şahin, bu 
çerçevede farklı bir 
partiden olmasına 
karşın Nilüfer’e hizmet 
yağdığını söyledi.

}TÎ Müdürü göreve başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik PTT 
Müdürlüğünden 
Ağustos ayında 
emekli olarak 
ayrılan Sıtkı 
Müftüoğlu'nun y 
erine atanan 
Besim Uzunoğlu 
göreve başladı. 
Daha önce 
Kurşunlu ve 
Küçük Kumla 
PTT Müdürlüğü 
görevi yapan 
Besim Uzunoğlu 
son olarak 
Orhangazi PTT 
Müdürlüğü görevini 
yapmaktaydı.
Aynı zamanda 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi 
Başkanlığını da

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

başarıyla yürüten 
Besim Uzunoğlu'nun 
Gemlik'teki görevine 
kurban Bayramı 
sonrasında 
başlaması bek
lenirken PTT 
Başmüdürlüğümün 
talimatıyla bayram 
öncesinde görev 
aldığı öğrenildi.

İdareci olarak 
görev yaptığı 
yerlerde bir çok 
başarılı hizmetlere 
imza atan
Besim Uzunoğlu'nun 
Gemlik PTT 
Müdürlüğüne 
tayin olması 
memnunlukla 
karşılandı.

® UMURBEY DÜGIIN SALONUM

J fflfflİÜŞIMElEM 
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HAFTA İÇİ C0WİVa 
KINA SALONU ÜCRETSİZ

PEŞİN Fİ VATINA 
12 AV TAKSİT

A AAA AA WT1 ÜSTELİK KREDİ KARTI2.000.00 - YIL D€RDİ OLMADAN
M^rsîrTsüreh' Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
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r
Basından sık sık okuduğunuz 

veya Tv.lerde gözlediğiniz yaban 
cıların Türkiye üzerinden yurt dı 
şına kaçışda yaşanan faciaların 
ardı arkası kesilmiyor.

Genelde Türkiye ye kaçak yol
lar! adan giren afrikalı, Azerbey 
canlı, PakistanlI, Iraklı ve Lübnan lı 
yabancıların gitmek istedikleri 
Avrupa ülkeleri için Akdeniz veya 
Ege kıyılarından deniz yolunu ter
cih ediyorlar.

İstanbul da kaçakçılık organize 
çetelerinin ellerine düşen bu gari 
banlar, Ege veya Akdeniz kıyıla 
nnda bindirildikten bir balıkçı tek
nesiyle denizin ortasında kaderler
ine terk ediliyorlar.

Son olayda Seferihisar ilçesin
den bir balıkçı teknesine bindirile 
rek Sisam Adasına kaçırılmak iste
nen çeşiti ülkelerden Türkiye ye 
gelen yabancılar, denizin orta 
sında kaptanın motor dümenini bir 
mülteciye verip denize atlama sın- 
dan sonra motorun batmasıyla 
yaşanan faciayı tüm dünya izledi.

Bu durumda Türkiye Cumhuri 
yeti Devleti, dünyanın gözünde 
Avrupa'a kaçan insan sevk eden 
bir ülke görünümünde..

Hükümet, yıllardır devam eden 
ve sonucu birçok insanın canlı 
canlı denizde boğulmasıyla su

Mülteci sorunu

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmall.com

nuçlanan insan kaçakçılığını önle 
yemiyor.

İnsanların umut yolculuğu sü 
rekli facia ile bitiyor.

Denizde kaçarken yakalananlar 
veya tekneleri batarak ölenler 
kamuoyu tarafından duyulurken, 
Yunanistan veya İtalya gibi ülke 
lere ulaşabilen kaçakların ne ka 
dar olduğunu bilmiyoruz.

Kurtul Köyü yakınlarında bir 
minibüsün jandarmaca durdurul
ması sonucu, 26 yabancı uyruklu 
nun yakalanması düşündürücü 
dür.

Bu insanlar büyük olasılıkla 
Yunan adalarına kaçmak için insan 
tacirlerine para ödemiş, ama son 
tekne faciasından sonra bunları 
götürecek tekne sahipleri ile tacir
ler çekinmiş olabilirler.

Umut yolcuları, jandarmada 
hangi ülkenin vatandaşısınız diye 
sorulduğunda MoritanyalI olduk
larını söylemişler.

Tümü MoritanyalI ama tipileri 

değişik.
Sonra Moritanya da nerede 

yaşadıklarını bilmiyorlar, 
Moritanya’nın başkentini bil mi yor
tar.

Sizin anlayacağınız Avrupa’ya 
ulaşmak için Türkiye üzerinden 
gitmek isteyenler, götürücülerce 
eğitilmişler. Tümü aynı şekilde 
konuşuyorlar ama bu sonucu 
değiştirmiyor.

Bunların hiçbirisinin pasaportu 
yok.

Kararlarından - vazgeçmemiş 
olsalardı belki onların da akibetleri 
diğerleri gibi olacaktı.

Yıllar önce Gemlik jardarması 
yine böyle bir grubu yakalamıştı.

Sorun ciddi.
İnsan kaçakçılığı insanlık suçu 

dur.
Avrupa ülkeleri Türkiye üze 

rinden ülkelerine kaçak giren bu 
insanları kabul etmiyor.

Türkiye’yi çeşitli defalar önlem 
alması için uyardılar ama sonuç 

değişmedi.
Ege ve Akdeniz kıyılan yunan 

adalarına kaçmak için çok uygun 
yerler.

Bunu önlemek devletin işi.
Hükümet bugüne kadar bu 

konuyu ciddiye almadı.
47 yabancı uyruklununu Tür 

kiye de mülteci veya sığınmacı 
olma talebi yok.

Olsa bunun yolu belli.
Bu kişiler mülteci değil.
Ülkeye kaçak yolla girene 

yabancıdır.
Turist olarak da girenleri ola

bilir. Bunlardan da aynı yöntemler
le kaçmak isteyenler görülü yor.

Ama büyük çoğunuğu bu işi 
organize eden şebekelerden darbe 
yiyor.

Ya denizin ortasında kaderleri 
ne terk ediliyor, ya da yunan ada 
lan deyip bir kıyıya bırakılıyorlar.

Umut yolcuları bakıyorlar ki 
geldikleri yer Yunan adası değil, 
Türkiye karasularında bir başka 
ilçenin kıyısı..

Öyle veya böyle bu sorun 
Türkiye yi dünya kamuoyunda zor 
durumda bırakıyor.

AB’ye girmeye çalışan bir Tür 
kiye’nin bu konuda gerekli önlem 
almadığı görülüyor.

Bu sorun çözülmeli.

Giil’den bayram yardımı için çagn
Cumhurbaşkanı Gül, bayramda 
yardım yapmak isteyenlere 
çağrıda bulundu.
"Terör mağdurlarına bu yardım
lar yapılabilir" diyen Cumhur 
başkanı Abdullah Gül, "İmkan 
sahibi vatandaşlarımızın, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'daki 
ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi 
bularak yardım etmeleri her 
türlü takdirin üzerindedir" dedi. 
Cumhurbaşkanı Gül, yaptığı 
yazılı açıklamada, yardımlaşma 
ve dayanışmanın Türk Milleti'nin 
temel hasletleri arasında bulun
duğuna dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Gül bir de çağrı 
yaptı.
Gül,"Yaklaşan Kurban bayramı 
vesilesiyle milletimizden yükse
len yardımseverlik ve dayanışma 
duyguları, Doğu ve Güneydo 
ğu'daki ihtiyaç sahiplerine

yönelmeli" dedi.
Gül, yardımların terör mağ
durlarına yapılmasının milli birlik 
ve beraberliğe pozitif katkı 
yapacağını da kaydetti.

rrözcüıfLı
KURU TEMİZLEME

kvru temizlemenin cemuk'tekî adresi 
Gemlik'te 

ilk ve tek son sistem 
makinalarla 

kuru temizleme, 

çamajırve
Halı Yıkama ijleıi I 
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 I 
■■ Şube: Minibüs Garajı Arkası İmren Izgara Karşısı mm 
■ Tel: 0.224 513 01 76 - GEMLİK

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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CHP’den AB’ye sert tepki ik'ten düzenleme sözü
CHP'nin emekli bü 
yükelçi olan iki mil
letvekili AB Genel 
işler Konseyi'nin 
sonuç bildirgesinde, 
"Birliğe katılım müza
keresi" ve "üyelik 
müzakeresi" kavram
larının çıkarılmasının, 
Türkiye'nin AB'ye 
tam üyelik yolunu 
kapadığını belirttiler. 
Meclis'te basın 
toplantısı düzenleyen 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 
Milletvekili Onur 
Öymen ile CHP İstan
bul Milletvekili Şükrü 
Elekdağ, "Sonuç 
bildirgesinin yazılış 
şekli, bundan böyle 
Türkiye ile yapılacak 
müzakerelerin üyelik 
amacını gütmediği ve 
ülkemizin üyelik 
sürecinden dışlandığı 
anlamına gelen bir 
içerik taşıyor" yoru
munu yaptılar.
- "AB GERİ 
ADIM ATTI" 
Öymen, sonuç bildir
gesindeki Hırvatis 
tan'la ilgili bölümün 
çok daha ileri olduğu 
nu ve üyelik koşulla 
rını hazırlanmasından 
şözeldiğini ifade etti. 
Öymen, "AB geri

adım attı. Türkiye'nin 
uzun yıllar boyunca 
gösterdiği çabalar 
boşa gitti" dedi, 
öymen, Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Sarkozy'nin Türki 
ye'nin üyeliğine karşı 
çıktığını ama Alman 
ya Başbakan 
Merkel'in de par
tisinin kongresinde, 
Türkiye'ye özel statü 
verilmesi kararı 
aldığını söyledi. 
Öymen, "Bazıları, 
yola devam edelim 
deniyor ama yol 
kapalı. Bu engeli 
aşmanın yolu, karşı 
tedbirler almaktan 
geçer. Bu ülkeler yap
tıklarının karşılıksız 
kaldığını gördük çe 
bu tür kararlar 

almaya devam 
ediyorlar" dedi. 
Öymen, sonuç bildir
gesinde, Türkiye'nin 
dostu ve müttefiki 
görünen diğer ülke 
lerin hiçbirinin de 
"hayır" oyu kullan
mamış olduğuna 
dikkat çekti, öymen, 
Hükümet'in ve Cum 
hurbaşkan'nın tepki
lerini de son derece 
yetersiz olduğunu 
söyledi, öymen, 
"Üzüntü beyanı yet
mez" dedi. Oymen, 
Ek Protokol'ün onay
lanması ile birlikte 
Güney Kıbrıs ile ilişki 
lerin "normalleştiril 
meşinin" istenerek de 
Türkiye'nin Güney 
Kıbrıs'ı, Kıbrıs Cum 
huriyeti olarak tanın
masının istendiğini 
ifade etti.
- "MÜSTEMLEKEYE 
BİLE OLMAZ" - 
Elekdağ, gelinen nok
tanın, "tren raydan 
çıkmadı" denilerek 
olumu karşılanmaya 
çalışıldığını ve 
gerçeklerin görmez
den gelindiğini 
belirterek, "Bu son 
derece hatalı ve 
kamuoyunu 
yanıltıcıdır. Çünkü 

bildirgeyle düzenle
nen yeni süreç 
Türkiye'yi tam üyelik 
dışında başka 
bir hedefe yöneltmek
tedir" dedi.
Elekdağ, sonuç 
bildirgesinin 14 
Arahk'ta toplanacak 
AB Hükümet ve 
Devlet Başkanları 
toplantısında 
görüşüleceğini ancak 
metnin değişeceği 
umudunun, "yok 
gibi" olduğunu 
söyledi. Elekdağ, 
"Bildirge, AB'nin 
taahhüdünden 
caydığı anlamına 
gelmektedir.
Devletler, müstem
lekelerine karşı dahi, 
Fransa'nın 
Türkiye'ye karşı 
izlediği onur kırıcı, 
küçümseyici, hiçe 
sayıcı tutum ve 
davranışlarda 
bulunmamışlardır" 
dedi.
Elekdağ, Türkiye'nin 
bu dışlayıcı tavır 
karşısında sessiz 
kalmaya devam 
etmesi durumunda, 
ÂB zemininin tama
men ayaklarının altın
dan kaydığına tanık 
olacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) komisyon
larında görüşülen 
sosyal güvenlik 
reformu kapsamın
daki tasarıda gazete
cilerin kazanılmış 
haklarının korun
masıyla ilgili düzen
leme yapılacağım 
söyledi.
Bakan Çelik, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
(BGC) Yönetim 
Kurulu'nu kabulünde 
sadece 10 yıl basın 
iş kolunda çalışan
lara eski kanuna 
göre emeklilik hakkı 
bırakan yeni tasarı
da, 10 yıldan daha 
kısa süre önce işe 
girenlerin haklarının 
korunması için 
kademeli bir geçiş 
formülü üretileceğini 
bildirdi. Çelik, basın 
çalışanlarının mesai
lerinin daha iyi disi
plin altına alınıp, 
kolay sendikalaş
maya imkan sağla
narak, Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinde 
bulunmayan yıpran
ma tazminatının 
basın mensupları 
için ihtiyaç olmak 
tan çıkartılmasına 
çalışacaklarım da 
kaydetti. Yerel 
basının sıkıntılarıyla 
alakalı bir dosyayı

Bakan Çelik'e sunan 
BGC Başkanı Kolaylı 
ise, sosyal güvenlik 
reformu tasarısında 
yer alan ve basın 
çalışanlarını yakın
dan ilgilendiren "fiili 
hizmet zammı" ile 
ilgili 40. maddenin 
yeniden ele alınması 
konusunda talepte 
bulundu. Gazete 
çilerin çok zor şart
larda çalıştığını ifade 
eden Kolaylı, pek 
çok meslektaşının 
tasarıda yer alan bu 
maddeyle ilgili 
kaygılarını dile getir
di. Medya çalışan
larının bir kısmının 
sosyal güvenceden 
yoksun olduğuna 
dikkati çeken 
Kolaylı, taslakta 
aralarında basın 
çalışanlarının da 
bulunduğu "yıpran
ma hakkının (fiili 
hizmet süresi 
zammı) ortadan 
kaldırıldığına dikkat 
çekerek, şöyle 
konuştu: 
"Yıpranma hakkı 
gazetecilere verilmiş 
bir ayrıcalık değildir. 
Yaklaşık 25-30 yıllık 
çalışmaları süresin 
ce basın çalışan
larından diğer 
sigortalılardan 
farklı ola rak 3 
puan daha fazla 
SSK primi 
kesilmektedir.”

EŞANTİYON SEZONUNU AÇTIK

»İP

W < 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 36 83 Faz: 513 35 35
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Tatilde trafiğe sıkı denetim
İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay, Kurban Bay 
ramı ve yılbaşı tatil 
inde alınacak trafik 
tedbirleri ile ilgili 
genelge yayınladı. 
Atalay, 81 İl Valiliği ve 
Jandarma Genel 
Komutanlığı'na gön
derilen genelgede, 
aşırı hız, alkol, 
emniyet kemeri, 
hatalı sollama, yakın 
takip, şerit ihlali, kır
mızı ışıkta geçme ve 
araç kullanırken cep 
telefonu ile konuşma 
gibi konularda sıkı 
denetim istedi? 
İçişleri Bakanı Atalay 
genelgesinde, Kurban 
Bayramı tatili 
süresince, şehiriçi ve 
şehirlerarası karayol
larında trafik yoğun
luğunun önemli oran
da artış göstereceğin
den, vatandaşların 
rahat, huzur ve güven 
içinde seyahat ede
bilmelerini sağlamak 
amacıyla alınacak 
tedbirlerin, 
Karayolları Trafik 
Kanunu ve Taşıma 
Kanunu'nün görev ve 
yetki verdiği kurum 
ve kuruluşlarla koor

dinasyon ve işbirliği 
içinde daha etkin bir 
şekilde uygulan
masını istedi.
KEMER VE CEP 
TELEFONUNA 
MÜSAMAHA YOK 
Atalay, trafik kontrol
lerinde alkol, aşırı hız, 
hatalı sollama, yakın» j 
takip, şerit ihlali, kır
mızı ışıkta geçme ve 
cep telefonu ile 
konuşma gibi trafik 
kazalarının oluşu
munda büyük rol 
oynayan kural dışı 
davranışların dene
timlerine ağırlık ver
ilmesini istedi ve, 
“Ayrıca, yorgun, 

uykusuz ve dalgın 
araç kullandığı tespit 
edilen sürücüler 
uyarılarak, güzergah 
üzerindeki Bölge 
Trafik Denetleme İsta
syon Amirlikleri de 
dahil olmak üzere, 
müsait yerlerde din
lenmeleri 
sağlanacak” dedi. 
Atalay genelgesinde 
şunları kaydetti: “- 
Sürücü ve yolcuların 
ön ve arka koltuklar
da emniyet kemeri 
kullanmasına yönelik 
il ve ilçe merkezi 
çıkışlarında denetim
lere ağırlık verilecek, 
ayrıca vatan

daşlarımıza erh'niyet 
kemeri kullanılma
ması durumunda 
karşılaşabilecekleri 
riskler konusunda 
eğitici nitelikte tav 
siye ve bilgilendir 
melerde bulunulacak. 
-AĞIR TONAJLI 
ARAÇLAR 
BEKLETİLSİN 
-Karayollarında trafik 
akımını olumsuz 
yönde etkileyecek 
şekilde kar yağışı, 
buzlanma veya sis 
olması halinde, TIR 
cinsi araçlar ile gerek 
görülmesi halinde 
ağır tonajlı diğer 
araçların, uygun yer
lerde kısa süreler ile 
trafik akımı, hava ve 
yol şartları normale 
dönünceye kadar 
bekletilmesi ve trafik
te seyreden diğer 
araçların mutlak sure
tle zincir takarak yola 
devam etmeleri 
sağlanacak.
Sislhhavalarda ise 
araçların kısa hüzmeli 
farlarını ve sis lam
balarını mutlaka yak
maları sağlanacak. 
Kamu kurum ve kuru
luşlarından veya 

kiralama suretiyle 
çekme araçları temin 
edilecek ve tatil süre 
since önem arz eden 
yol kesimlerinde ve 
Bölge Trafik 
Denetleme İstasyon 
Amirliklerinde her an 
müdahaleye hazır 
şekilde bekletilecek. 
-KAR, SİS VE 
BUZLANMAYA 
DİKKAT
-Aynı güzergah 
üzerinde olup da bir
den fazla ilin sorum
luluğunda olan önem
li karayolu güzer
gahları ve geçitlerin 
de (Bolu Dağı gibi) 
yoğun kar yağışı, 
buzlanma, sis ve 
heyelan gibi durum
larda, iller arasında 
(Bolu ve Düzce İlleri) 
koordinasyon sağla
narak, gerekli tedbir
ler ivedilikle alınacak. 
Trafik güvenliğini 
olumsuz yönde etki 
leyen hava, yol ve 
trafik durumları 
hakkında basın ve ya 
yın organlarına ivedi-, 
likle bilgi verilecek, 
vatandaşlarımızın 
zamanında uyarılması 
ve tedbir# olmaları 

sağlanacak ayrıca, 
155 Ve 156 telefon 
hattını arayan vatan
daşlarımıza gerekli 
bilgilendirme ve 
yardım yapılacak. 
YILBAŞI GECESİ 
ALKOL DENETİMİNE 
AĞIRLIK VERİLECEK 
Atalay, yılbaşı gecesi 
özellikle, alkollü araç 
kullanımının Önlen
mesine yönelik dene
timlere ağırlık verile
ceğini bildirerek, 
genelgesine şöyle 
devam etti: 
“Belirlenen limitlerin 
üzerinde alkol aldığı 
tespit edilenler 
hakkında gerekli 
yasal işlemler 
yapılacak, araçları 
alkolsüz başka bir 
sürücünün bulunma
ması durumunda, 
trafik kuruluşlarımıza 
ait park yerlerinde 
veya yeddiemin 
otoparklarda 
muhafaza altına 
alınacak ve araç 
sürücüsü ile araçta 
bulunan diğör şahıs
lar, mahallinden 
temin edilecek'ticâri 
araçlarla, gidecekleri 
yerlere gönderilecek.

KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve HUZURUN 

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ADRESİ BERKAY ET 
BU BAYRAMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYACAKTIR.

KENDİ ÖZEL BESİMİZ, YÖREMİZ HAYVANLARINDAN OLUŞAN, 
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 
ÖZEL KESİM YERİMİZ OLAN KURTUL KÖYÜNDE VE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ 

GEMLİK BELEDİYE MEZBAHASINDA BAYRAM GÜNLERİNDE, İSLAMİ KURALLARA UYGUN 
VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI
Net Kemikli Et : 12.00-YIL
(Kesildikten sonra tartım)

1 Adet Büyükbaş Kesim : 150.00 - YTL 
(İstenildiği gibi parçalama dahil) 
BÜYÜKBAŞ HİSSEYE DE GİRİLEBİLİR.

BERKAY ET
Berkay KIRMIZIAY 

0.532 779 91 94 - 0.535 573 11 90

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI
Canlı Tartım : 7.50-YTL

1 yaşındaki kıvırcık koçlar 40-50 kg canlı ağırlıktadır. 
Daha yukarıda kilolarda hayvanın yağ oranı 
artığından tarafımızdan tercih edilmemiştir.

1 Adet Koç Kesim 35.00 - YTL

Gemlik Belediye Mezbahası 
Orhangazi Cad. Sonu

KREDİ KARTI 
GEÇERLİDİR.

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER
Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi kesim 
yeri olan Gemlik Belediye Mezbahası'ndaki tesisimizde kesim 

hizmetinden yararlanabilirler. Sıra kayıt işlemleri 
başlamış olup müracaatların şahsen Belediye mezbahasına 

yapılması gerekmektedir.
BÜYÜKBAŞ KESİM : 150.00 - YTL 
(Dört parçaya ayrılır.)
KÜÇÜKBAŞ KESİM ; 35.00 - YTL 

REZERVASYON İÇİN TEL: 0.224 5131148 
CSM.(HaydarBey) :0.532 657 1 7 74 d
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“Torunlarının 
öğretmeniyim”

diyerek dolandırdı

Açık bırakılan pencereden girdi alim arı götürdü

Bursa'da kendisini 
öğretmen olarak 
tanıtan dolandırıcı, 
otobüs bekleyen 
yaşlı adamın 
eczaneden ilaç alma 
bahanesiyle 500 
YTL'sini çarptı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı 
Profösör Tezok 
Caddesi üzerindeki 
bir göz hastanesinde 
ameliyat olduktan 
sonra İnegöl'e git
mek için Ankara 
Caddesi üzerinde 
otobüs bekleyen Veli 
Demir'in (71) yanına 
gelen bir şahıs, 
kendisini torun
larının öğretmeni 
olarak tanıtıp evinin 
karşısında otur
duğunu, ninesini 
hastaneye getirdiği
ni, eczaneden 
ilaç almak için 430

YTL paraya ihtiya 
cinin olduğunu 
söyledi. Sahte öğret
men yaşlı adama, 
"Sen bana bu parayı 
ver. Nasıl olsa kapı 
karşı komşuyuz. Ben 
sana İnegöl'e gidince 
borcumu öderim" 
dedi. Bunun üzerine 
Veli Demir, torun
larının öğretmeni 
sandığı dolandırıcıya 
500 YTL para verdi. 
Yaşlı adama otobüs
lerin önünde bekle 
meşini söyleyen 
dolandırıcı, kayıplara 
karıştı. Dolandırıl 
dığını anlayan Veli 
Demir, polisi araya 
rak ihbarda bulundu. 
Olayla alakalı 
soruşturma başlatan 
polis, öğretmen 
kılığındaki 
dolandırıcının 
yakalanması için 
çalışma başlattı.

Bursa'da yaşlı bir 
kadına ait eve 
açık bırakılan 
pencereden giren 
hırsız, çok sayıda 
altın çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye

Söylediklerini duymuyorum dedi bıçakladı
Bursa'da bir şahıs, 
kahvede oyun 
oynadığı kişiyi 
söylediklerini duy
madığı gerekçesiyle 
bıçakladı.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl ilçesine

Kredi kartı borcu için arkadaşının evini soydu
Tekirdağ'da 16 yaşın
daki gencin, kart
larının borcunu öde
mek için en yakın 
arkadaşının evini 
soyduğu iddia edildi. 
Misafir olarak gelen 
arkadaşının unuttuğu 

göre, Osmangazi ilçe
sine bağlı Yeni 
Karaman Mahallesi 
Çakmak Sokak'ta 
oturan Hüsniye 
Çavuş'a (72) ait eve 
açık bırakılan mutfak 
penceresinden giren 

bağlı S. Bey 
Mahallesi Murat 
Caddesi üzerindeki 
bir kıraathanede 
oyun oynayan 
ve açık kimliği 
tespit edilemeyen 
Necati isimli bir 

anahtarla eve giren 
Y.K.'nın aldığı 15 bin 
YTL, çok sayıda altın 
ve dövizleri kendi 
evindeki çiçek sak
sılarına gizlediği 
öğrenildi. Edinilen 
bilgiye göre, Tekirdağ 

kimliği belirsiz hırsız, 
4 adet çiftli Adana 
burması bilezik, 7 
adet altın bilezik, 14 
adet Reşat altını, 4 
adet çeyrek altın, 2 
çift altın küpe, 2 adet 
altın yüzüğü alarak 

şahıs, alkollü 
olduğu için 
söylediklerini 
duymadığını iddia 
ettiği Mehmez 
Uz (60) isimli kişiyi 
elinden bıçakladı. 
Olaydan sonra

100. Yıl Mahailesi'nde 
yaşayan M.Ç., soyul
duğu iddiası ile 
polise başvurarak 
evinden 15 bin YTL 
para, 10 adet 22 ayar 
bilezik, 2 bin 500 
euro, 500 dolar, 30 

kayıplara karıştı. 
Hüsniye 
Çavuş'un başvurusu 
üzerine soruşturma 
başlatan polis, 
hırsızın yakalanması 
için çalışma 
başlattı.

Necati isimli şahıs 
kaçarken, elinden 
yaralanan Mehmet 
Uz yapılan 
tedavisinin ardından 
karakola götürüldü. 
Polis olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

adet Suudi Arabistan 
Riyali, 30 adet kulplu 
reşat altını, 20 adet 
Cumhuriyet altını ve 
1 adet Osmanh 
tuğrası şeklinde 
kolyesinin çalındığını 
bildirdi.

BAYMÜŞTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
i 
I i

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

, TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

j ACILSATILIKveKIRALIKLARINIZIÇINBIZlARAYIffîZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

%
Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa

Kayhan Mahailesi'nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

ü 
i
t

% 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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

I
Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır. 
ŞEKER SİGORTA 

Mac/de ÖZALP 
|Tel:513 24 74 Fax: 514 10 21
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e-devlet kapıları 
2008’de 

halka açılacak
Ulaştırma Bakanı 
Binalı Yıldırım, e- 
devlet çalışmalarının 
hızlı biçimde 
sürdüğünü, 2008'in 
ortalarından itibaren 
e-devlet yoluyla 
yurttaşlara hizmet 
vermeye başlana 
cağını söyledi. E- 
devleti kurarken 
giriş izinlerini gizlilik 
derecelerine göre 
vereceklerini ifade 
eden Yıldırım, erişim 
de sıkıntı yaşayan 
yerlerde ise geçici 
olarak çağrı merkez
leri oluşturacaklarını 
açıkladı.
Uluslar arası Bilgi 
Güvenliği ve Kripto 
loji Konferansı'na 
katılan Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım, 1995 yılında 
dünya genelinde 
16 milyon internet 
kullanıcısı olduğunu 
belirterek, bu sayı 
mn 80 kat artarak 
2007 yılında 1 milyar

baş döndürücü hızla 
günlük yaşamda 
yerini almaya 
başladığını ifade etti. 
-“BÜROKRATİK 
DEVLETTEN, E- 
DEVLETE 
GEÇİYORUZ” 
Yıldırım, “Bugün 
artık topu, tüfeği, 
sanayisi kuvvetli 
olan toplumlar değil, 
bilgiye sahip olan, 
bilgiyi üreten ve 
bilgiyi kullanabilen 
toplumlar ilerleye
cek, diğerleri ise 
geri kalmaya mah 
kum olacaklardır” 
diye konuştu. 
E-dönüşüm 
Projesi'ni başlattık
larını hatırlatan 
Yıldırım, devlet 
vatandaş arasındaki 
iş ve işlemlerde 
bürokratik devletten 
e-devlete geçile
ceğinin altını çizdi. 
Kamu kurum ve 
kuruluşları arasında
ki ıslak imzayı

250 milyona yük
seldiğini söyledi. 
Türkiye'deki internet 
kullanıcısı sayısının 
da 5 milyondan 20 
milyona ulaştığının 
dile getiren Yıldırım, 
bilgi teknolojilerinin

kaldırarak e-imza ve 
mobil imzaya geçtik
lerini dile getiren 
Yıldırım, bu süreçte 
düzenleme, donanım 
ve yazılımın yapıl
ması gerektiğini 
kaydetti.

Kredi kartı 
borçları 

korkutuyor
Kredi kartı borcunu 
ödemeyenler ile ge 
cikmeli ödeyenleri 
gösteren negatif 
nitelikli ferdi kredi ve 
kredi kartları siste
minde yer alan kişi 
sayısı, Ekim ayında 
bir önceki aya göre 
yaklaşık yüzde 18 
oranında arttı. Mer 
kez Bankası verileri 
ne göre, 2007 yılı 
Eylül ayında toplam 
30 bin 67 adet olan 
ferdi kredi ve kredi

kartları borçlarını 
ödememiş kişilerin 
toplamı, Ekim ayında 
35 bin 471'e çıktı. 
Aynı dönemde 
ferdi kredi borcunu 
ödememiş kişi 
sayısı yüzde 29,8 
artarak 5 bin 926’dan 
7 bin 695'e, kredi 
kartları borcunu 
ödememiş kişi 
sayısı yüzde 15 
yükselerek 24 bin 
141'den 27 bin 
776'ya çıktı.

GEMIİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
YAŞAMIN KIYISINDA
TESTERE 4

SATILIK
2004 MODEL OPEL ZAFİRE

1,6 ELEGANCE 
KLİMA - ÇİFT SUNROFF-ABS 

TEL :0532255 45 01

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

(Rezervasyon Tel : 513 33 21) 
Seanslar
12.00 - 14.15. - 16.30 - 20.15
12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak işlerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI 

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK
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HEM Judo Kursları başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
açtığı Judo 
kursları başladı. 
Kapalı Spor 
Salonu ek salonunda 
başlayan judo 
kurslarına iki 
grup olarak 
40 kişi katılıyor.
Judo 
Antrenörlüğünü 
İsmail Yıldız'ın 
yaptığı kurslar 
Haziran ayına 
kadar sürecek.

1 ile 8 sınıflar 
arası gençler ile 
20 yaş gurubu 
gençler için 
açılan iki gruptan 
oluşan Judo 
kursu hafta 3'er 
gün olarak 
yapılacak. 
Bir sekiz sınıf 
arası birinci 
grup saat 
16.00-18.00 
arasında kurs 
görürken ikinci 
grup ise saat 
18.00-20.. saatleri 
arasında kurs 
görecek.

Yıldızlar Grup birincisi Şehit Elem Yaşar oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti tarafından 
düzenlenen 2007- 
2008 Eğitim öğretim 
yılı 1. Küme Yıldız 
Erkekler Grup 
birinciliği finalinde 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
takımı birinci oldu. 
Gemlik Atatürk 
Stadında dün 
oynanan ilk maçta 
ise Küçük Kumla 
Ali Kütahya rakibi 
Orhangazi Ali 
Tekin İlköğretim 
okuluna 4-0 yenilerek 
birinci kümeden 
ikinci kümeye 
düşen takım oldu. 
Günün ikinci maçın
da ise grup birinciliği 
için Cumhuriyet 
İlköğretim ile Şehit 
Etem Yaşar takımı 
karşı karşıya geldi. 
Bursa Bölgesi 
hakemlerinden 
Cemalettin

Bulut'un orta hakemliklerini ise İki takımın da karşılaşacağı

mutlak galibiyet 
için çıktıkları 
maç ta büyük 
çekişme yaşandı. 
Sekiz dakikada 
Serdar'la 1-0 öne 
geçen Şehit Etem 
Yaşar takımına 
10 dakikada 
Cumhuriyet İlköğre
tim takımı penaltıdan 
Mert’le cevap 
verince durum 
1-1 oldu, 
ilk yarının bu 
skorla bitmesi 
beklenirken 26 
dakikada Serdar 
kendisinin ve 
Şehit Etem Yaşar'ın 
ikinci golünü atarak 
durumu 2-1 yaptı. 
İkinci yarıda iki 
takımın da gol 
için gittiği kale 
önünde yakaladığı 
fırsatları değerlendi
remeyince maçtan 
Şehit Etem Yaşar 
ilköğretim takımı

hakemliğini yaptığı 
maçın yardımcı

Mehmet Bulut ile 
Ahmet Çetin yaptı.

yenilmesi halinde
Bursa'daki maçlarda

rakibinin güçlü 
olması nedeniyle

2-1 galip ayrılarak 
Gemlik Grup Birinci 
olmayı başardı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sigara kısır yapıyor
Zonguldak Karael 
mas Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı ve 
Üroloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr.
Aydın Mungan, siga 
ranın kısırlık ve ikti
darsızlık yaptığını 
söyledi. Aydın Mun 
gan, sigara kullanan 
insanların yanı sıra 
sigara kullanmayan 
fakat sigara dumanı 
nın yoğun olduğu 
ortamlarda uzun 
süre kalan insanlar
da da iktidarsızlık ve 
kısırlık hastalığı 
görüldü ğünü anlattı. 
Prof.Dr. Mungan, 
sigaranın sadece 
akciğer kanseri yap
madığını belirterek 
"Yapılan çalışmalar
da sigara dumanına 
maruz kalan kişil
erde sperm hücrele 
rinin sayısında azal
ma ve hareketlili 
ğinde bozulma sap
tanmıştır. Dolayısıyla 
sigara içen kişilerin 
sperm kalitesinde 
bozulma meydana 
geliyor. Bu da çocuk 
olmasında ciddi bir 
sorun olarak karşı 
niza çıkıyor. Hatta 
Amerika Birleşik 
Devletle ri'nde (ABD) 
bazı doktorlar almış 
oldukları karar son
rasında kısırlık nede 
niyle gelen sigara 
İçen hastaların 
tedavi sürecinin baş 
(angıcında sigarayı 
bırakmadıkları 
takdirde tedavi 
etmiyorlar. Hastala 
rina önce sigarayı 
bırakın ondan sonra 
tedavi sürecine 
geçeriz diyorlar" 

dedi. Türkiye'de 
böyle bir şey şimdi 
ye kadar duymadığı 
nı anlatan Mungan, 
şöyle konuştu: 
"Buna rağmen ben 
hastalarıma hem ikti
darsızlık hem de 
kısırlık için aynı 
öneride bulunuyo
rum. Onlara, bizim 
vereceğimiz tedavi 
nin başarısını içtik
leri sigaranın düşüre 
ceğini, tedavi süreci 
başlamadan önce de 
sigarayı bırakmaları 
konusunda telkinde 
bulunuyorum.
Sigara içmeye de 
vam ettikleri takdir 
de tedaviden başarı 
elde edilemeyeceği
ni söylüyorum. Siga 
ra içen hastalarımız 
bu konuda zorlan 
dıkları için ben bu işi 
genellikle eşlerine 
havale ediyorum. 
Sigarayı bırakıp 
bırakmama konusun 
da oto kontrol süre 
cini eşler çok güzel 
yapıyor. Sigarayı 
bırakmazsanız teda 
vi olmanızın hiçbir 
anlamı olmadığını 
eşlere de ifade ediyo 
rum ki, o zaman 
daha etkili ve başa 
rılı oluyoruz. Sigara 
içmenin penise cin
sel ilişki esnasında 
sertleşmeyi 
sağlayan kan damar
larında bozulma yap
tığı belirlenmiştir. 
Kan damarlarının 
yapısı bozuluyor ve 
penise yeterince 
kan gelemiyor.
Kan gelemeyince 
yeterli bir sertleşme 
sağlanamıyor."

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi, Nöro 
şirürji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Alparslan Şenel, 
boyun ağrılarının 
enseye, omuzlara 
yayılması, kollarda 
uyuşma ve güçsüzlük 
gibi yakınmaların 
olmasının boyun fıtığı 
olabileceğini belirte 
rek, boyun fıtığından 
korunmak için ağır 
kaldırmak, tek kolla 
yük taşımak, yukarıya 
uzanmak ve uzun 
süre hareketsiz kal 
mak gibi durumlar
dan uzak durulması t 
gerektiğini söyledi. 
OMÜ Hetnodiyaliz ve 
Onkoloji Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
"Hasta Eğitim Semi 
nerleri"ne konuşmacı 
olarak katılan Prof. 
Dr. Alparslan Şenel, 
'boyun ağrıları ve 
boyun fıtığı' konu 
sunda bir sunum 
yaptı. Günümüzde 
bilgisayar kullanımı 
nın artması ile boyun 
ağrıları daha da sık 
rastlanır hale geldiği
ni belirten Prof. Dr. 
Alparslan Şenel, 
"Ağrı enseye, omu
zlara yayılabilir. Bu 
durum uzun sürüyor
sa veya sık tekrarlı 
yorsa boynunuzda 
bir problem var, 
uzman bir doktora 
başvurmanız gereki

yor demektir" dedi. 
Boyunda en sık rast
lanılan problemin 
boyundaki kasların 
aşırı gerilmesi ile 
oluşan boyun düzleş 
mesi olduğunu anla
tan Prof. Dr. Şenel, 
"Boyun normal eği
mini kaybeder ve düz 
bir çizgi şeklini alır. 
Boyun düzleşince 
boyun omurları için
den geçerek denge
den sorumlu olan 
beyinciğe giden da 
marlar (vertebral 
arterler) gerilir ve 
yeterince kan gitmez. 
Bu durum kişide baş 
ağrısı, baş dönmesi, 
bulantı, tedavi edil 
mezse dana Tıefı 
safhalarda dengesiz
lik nedeni olabilir" 
diye konuştu.
Boyun gerginliği 
tanısı için en önemli 
yöntemin fiziki mua 
yene ve MR filmi 
çekimi olduğunu 

ifade eden Şenel, MR 
filmi ile hastalığın ne 
derece ilerlediğinin 
saptandığını kaydetti. 
İlerlememiş olgular 
kas gevşetici ilaçlar, 
sıcak uygulama ile 
kontrol edilebileceği
ni vurgulayan Şenel, 
şunları söyledi: 
"Ancak, ilerlemiş 
olgularda fizik tedavi 
gerekir. Ek olarak 
kollarda uyuşma, 
güçsüzlük gibi 
yakınmalar da varsa 
boyun fıtığı olabilir 
ve cerrahi müdahale 
gerekir.
Unutulmaması 
gereken nokta her 
boyun ve kol ağrısı 
boyun İniği demek 
değildir. Kaslardan, 
kirişlerden, kemikten 
kaynaklanan benzer 
ağrılar olabilir. 
Ayrıca dirsek, avuç 
içi gibi yerlerde de 
sinir sıkışması 
olabilir ve bu 

durumlar 
boyun fıtığı ile 
karışabilir. MR 
tetkikinde fıtık 
görülmesi tek 
nedenin bu olduğunu 
göstermez. Mutlaka 
ayırıcı tanı yapıl
malıdır. Bunun temel 
şartı iyi bir muayene 
ve gerekirse EMG 
gibi yardımcı tetkik
lerin yapılmasıdır. 
Boyun fıtıkları 
tedavi edilmezse 
kollarda uyuşukluk, 
güçsüzlük oluşur. 
Dengesizlik ve 
yürüme güçlükleri, 
ince beceri gereken 
hareketlerin yapıla
maması gibi 
soranlar ortaya çıkar. 
Korunma için ağır 
kaldırmak, tek kolla 
yük taşımak, yukarıya 
uzanmak, uzun süre 
hareketsiz kalmak 
gibi durumlardan 
uzak durulmalıdır." 
Prof. Dr. Alparslan 
Şenel, boyun fıtığı 
ameliyatlarının 
sonuçlarının 
oldukça yüz 
güldürücü olduğunu; 
ancak mikro 
cerrahi ile yapılması 
gerektiğin^ 
olguların genellikle 
ameliyat sonrası 
ertesi gün taburcu 
edildiğini ve 
3 hafta kadar 
boyunluk tak
malarının önerildiğini 
sözlerine ekledi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

<

I
E
x/ı

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 544 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
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)w ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
14 Aralık 2007 Cuma 
OZAN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 21/3 
Tel: 512 18 54 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2930

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)



KEBAP ve YEMEK SALONU

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 Yîl 
3.50 YIL

Çorba+Yemek+Pilav+Ayran + Salata 5.00 YIL
ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: 

?• J İŞKEMBE ■ PAÇA ■ MERCİMEK ■ EZOCELİN

İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK 
■ Tel: 0.224 512 20 02

MERVE
KEBAP ve YEMEK SALONU

Gemlik'te. alhnfaU takat ûecdjlnltı tek a)teİt

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 YIL 
1.50 YTL 
5.00 YTL»
6.00 YTl 
7.00YTL4 
5.00 YTLİ 
6.00 YTL.

~nn ^SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE 
I II EV YEMEKLERİ;

TATLI ÇEŞİTLERİ

y^KAMU KURUM VE - 
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR, j

YENİ ADLİYE KARŞISI 44/A-GEMLİKIEL: 51452 J!
i:**0! İLEM’YBMEKjSANL Tİ^;. ltdb , ,1

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 SMILE SHDP’TAN 

SIRABEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Sıpile ADSL Türk Telekem BAŞVURU NOKTASI
- D-SMART SATIŞ NOKTASI
- CEP TELEFONU SATIŞI
*- TURKCELL-VODAFONE■ AVEA-KONTÜRSATIŞII
- BİLGİSAYARSATIŞveAKSESUARLARI ■
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO1O/İK ÜRÜNIER1Jj
pDATIk kRFnî BaNİCA bANİİA doİAŞMAtİAN UyÇUN kREdİ SEÇENEkİERİ I 

| 1%/bI I™ IVİlLUl_________  İlrriyaç kedisi * taşit kREdisi ve koin ut kREdisi I

P ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 STZ12 00 I



HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

FİLÜ BOYR
•S JOTUN- DENİZ 

BOYALARI 
İZOLASYON

S HIRDAVAT
■S NALBUR

SIHHİ TCSİSAT

S RKSESURREv ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK 8IUMUNI İNŞAAT

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75 MALZEMELERİ

Gemlik KHrfez
GEMLİK’İNİLKGÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

15 Aralık 2007 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
“Kiralayın, araca yatınm yapmayın.” 

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Atatürk ve Emin Dalkıran Kordonlarına 20 adet jimnastik aleti kondu

Zayıflamak isleyenler Kordona
Belediye Baş

kanı Mehmet Turgut 
Hacca gitmeden önce 
dün düzenlediği basın 
toplantısında zayıfla
mak ve zinde kalmak 
isteyen Gemliklilerin 
Atatürk ve Emin 
Dalkıran Kordonlarına 
koydukları kondisyon 
aletlerini kullan mala 
nnı istedi. Başkan 
Turgut, Gemliklilerin 
konan aletleri 
korumaları gerektiğini 
söyledi. Sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Fazla kilolara paydos

Müjdeler olsun.
Zayıflamak isteyenlerin artık jimnastik 

salonlarına gitmelerine gerek kalmadı.
Buralara vereceğiniz paraları çocuk çoğu 

nuzun eğitimine, evinizin bir eksiğine, boğa 
zınıza harcayabileceksiniz.

Çünkü, Gemlik Belediyesi iki kordona da 
jimnastik aletleri koyarak, vatandaşın fazla' 
kilo almasını önlemek için girişimde bulun
muş.

Başkan Turgut, 20 adet kondisyon aleti 
alarak kordonlara monte ettirmiş.

Devamı sayfa 5’de

Başkan 
Turgut

Hacca gitti
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Suudi Arabistan'a 
gitmek üzere 
dün öğleden sonra 
ilçemizden ayrıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
Kurban Bayramı’n 
dan sonra hac ziya 
retinden döneceği 
öğrenildi. '

Kurban pazarında 
sahte para uyarısı
Yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle 
kurban pazarların
da kurbanlık 
alım satımında 
yaşanan sahte 
para olaylarına 
karşı vatandaş 
uyarıldı.
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Şube Müdürlü 
ğü’ne bağlı ekipler, 
pazarda hayvan 
satıcılarını sahte 
para ve çek olay
larına karşı sahte

para ve gerçeğini 
göstererek anlattı. 
Mali Büro yetkili 
leri şüpha çekici 
bir durumda dolan 
dırıcıların oyalan
masını ve hemen 
polisin haberdar 
edilmesini, dolan 
dırıcıların oyala 
namaması duru
munda ise plaka 
ve eşkallerinin 
alınarak ihbarda 
bulunulmasını 
istedi.
Haberi sayfa 3’de

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 
BİZE DANIŞMAYI 

UNUTMAYIN!
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Meclis Bütçesi’nde iş müjdesi çıktı
TBMM Genel 
Kurulunda, 2008 yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu 
Tasarısının maddeleri 
kabul edildi.
Buna göre, 2008 yılı 
bütçe büyüklüğü 222 
milyar 553 milyon 
600 bin YTL, gelirleri 
204.6 milyar YTL, 
bütçe açığı ise 17 
milyar 997 milyon 
YTL olacak.
Kamu personeline 
yılın ilk yarısında 
uygulanacak aylık 
katsayı (0,49318), 

ı memuriyet taban 
aylığı göstergesine 
uygulanacak taban 
aylığı katsayısı 
(0,65061), yan ödeme 
katsayısı (0,015637): 
yılın ikinci yarısında 
ise aylık katsayısı 
(0,05031), taban aylı 
ğı katsayısı (0,6636), 
yan ödeme katsayısı 
ise (0,015946) olacak. 
Sözleşmeli personel 
ücret tavanı yılın ilk 
döneminde 2.590 
YTL, yılın ikinci döne
minde ise 2.641 YTL 
olarak uygulanacak. 
Hazine Müsteşarlığın 
ca belirlenecek ' 
koşullar çerçevesin 
de ve elde edilecek ° 
kaynaklar Hâzineye 
aktarılacak şekilde

i 
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c 
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SATILIK - KİMLİK LÜK DAİRELER ve İŞYERIERİ 
bayta# www.baytasinsaat.com 

— YENİ PR01EMİZ-
RAYTAŞ ESİN APARTMANI

t 
(

kamu kurum ve kuru
luşlarınca ihraç edile
cek sertifika, senet 
ve benzeri finansman 
enstrümanlarınca 
sağlanacak garanti 
tutarı 2 milyar 
doları aşamayacak. 
Belirlenen başlangıç 
ödeneklerinin yüzde 
2'sine kadar ikrazen 
özel tertip devlet iç 
borçlanma senedi 
ihraç edilebilecek. 
ATAMA İZİNLERİ 
Kamu kurum ve kuru 
tuşlarının serbest 
memur kadrolarına 
2007 yılında emekli 
lik, ölüm, istifa veya 
nakil sonucu ayrılan 
memur sayısının 
yüzde 50'sini geç 
meyecek şekilde açık 
tan veya diğer kamu 

kuruluşlarından nakil 
suretiyle atama yapı 
labilecek. Bu sınırlar 
içinde memur ihtiya 
cim karşılayamaya
cak idare kurum ve 
kuruluşlar için 
ilave 23 bin atama 
izni verilecek.
Yükseköğretim 
kurumlarına da öğre
tim üyesi dışındaki 
boş öğretim elemanı 
kadroları için ilave 5 
bin atama izni verile
cek. Kamunun işlet
tiği eğitim ve dinlen
me tesisi, misafirha 
ne, çocuk bakımevi, 
kreş, spor tesisi ve 
benzeri sosyal tesis
lerin giderleri, bu 
tesislerin işletilme 
sinden elde edilen 
gelirden karşılana 

cak. Bu yerlerde, mer 
kezi yönetim bütçesi 
ile döner sermaye ve 
fonlardan ücret öden
mek üzere 2008 yılın
da ilk kez istihdam 
edilecek yeni perso 
nel görevlendiril 
meyecek.
Toplu görüşmelerde 
çeşitli adlar altında 
ek ödeme alamayan 
kurumlarda çalışan 
personele verilen 90 
YTL tutarındaki ek 
ödeme artırılacak. 
2008 yılında ise bu 
rakam 134 YTL'ye 
kadar çıkarılacak. 
KÖYDEŞ VE 
BELDES 
PROJELERİ...
Köylerin Altyapısının 
Desteklenmesi 
Projesi (KÖYDEŞ) 
kapsamında köylerin 
altyapı ihtiyaçları için 
il özel idareleri ve 
köylere hizmet götür 
me birliklerine, Bele 
diyelerin Altyapısının 
Desteklenmesi Proje 
si (BELDES) kapsa 
mında ise nüfusu 10 
binin altında olan 
belediyelerin altyapı 
ihtiyaçlarıjçin bele 
diyelere yapılacak 
hazine yardımları hac 
zedilemeyecek ve 
üzerine ihtiyati tedbir 
konulamayacak.

Sanal kumar 
oynayan 3 bin 
500 kişiye 
ceza geliyor. 
İnternette binlerce 
kez kumar 
oynayan bu kişilere 
toplam 4 milyon 
600 bin YTL 
ceza kesilecek.
Polis "Oyun bitti" 
adını verdiği 
operasyonla 
sanal kumar 
oynayanların 
peşine düştü.
Sıkı takibin 
sonucunda kredi 
kartı ile internette 
kumar oynayan 
3 bin 500 kişi 
belirledi.
Kumar oynayanların 
büyük bölümünün, 
İstanbul, İzmir, 
Kocaeli, Sakarya, 
Bursa, Edirne, 
Düzce, Bolu, 
Antalya ve 
Mersin illerinden 
olduğu ortaya

3 bin 500 kişiye 
sanal kumar cezası

Bu kişilere toplam 4 milyon 
600 bin YTL ceza kesilecek.

çıkarıldı. 
Bu kişilerin 
internette 
46 bin kere 
kumar oynadığı 
tespit edildi. 
Emniyet bu 
kişilerin açık 
kimlik ve adres
lerinin belirlenmesi 
için Bankalar 
Birliği İle irtibata 
geçti.
Internet kumar 
bazlarına Kabahatler 
Kanunu'nâ göre 
oyun başına 
100 YTL yani 
toplam 4 milyon 
600 bin YTL 
ceza kesilecek. 
Operasyon kap
samında internet 
üzerinden kumar 
oynatılmasında 
rol oynayan 
organizasyon 
hakkında karapara 
incelemesi 
başlatılacağı da 
bildirildi

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

S Diş cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, ^Asansörlü, 
'S Hazır Mutfak, 
'S 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 Fax: 51317 94

Q- Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybetse tim. Hükümsüzdür. CAZİM NEGİŞ

KFIŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.coin

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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Atatürk ve Emin Dalkıran Kordonlarına 20 adet jimnastik aleti kondu

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Paralarımız yabancılara gidiyor...

YazıYORUM

Zayıflamak isteyenler Kordona
Belediye Başkanı Mehmet Turgut Hacca gitmeden önce 

dün düzenlediği basın toplantısında zayıflamak ve zinde kalmak 
isteyen Gemliklilerin Atatürk ve Emin Dalkıran Kordonlarına koy
dukları kondisyon aletlerini kullanmalarını istedi. Başkan Turgut, 
Gemliklilerin konan aletleri korumaları gerektiğini söyledi
Ercüment ESEN

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
dün çıkacağı Hac 
yolculuğu öncesi 
yeni makam 
odasında düzenlediği 
basın toplantısıyla 
Emin Dalkıran ile 
Atatürk Kordon 
boylarına mondajını 
yaptırdığı kondisyon 
aletlerini tanıttı. 
Belediyesi Meclis 
üyesi Osman Sivas 
ile birlikte basına 
tanıtılan kondisyon 
aletleri hakkında 
bilgi veren 
Belediye Başkanı , 
Mehmet Turgut, 
“Halkımızın 
sağlıklı yaşamak 
ve hatta zayıflamak 
amacıyla da kullana 
bileceği 20 adet 
spor aleti olarak 
bilen aletlerden 
aldık” diye 
konuşurken 
sözlerine şöyle 
devam etti.
“Emin Dalkıran ve 
Atatürk Kordonuna 
25 milyar liraya 
satın aldığımız 
20 adet spor aletleri 
önceki gün her 
iki kordon boyuna 
montajını yaptık. 
10 adedi Atatürk 
Kordon boyuna 
diğer 10 adedini • 
de Emin Dalkıran 
Kordon boyuna 
koyarak halkımızın 
hizmetine sunduk.

Spor aletlerinden 
halkımız ücretsiz 
olarak yararla
nacaktır. İsteyen 
herkes bu spor 
aletlerini kordon 
boylanna yürüyüş 
yapan kondisyonu 
korumak, sağlıklı 
yaşam için spor 
yapmak hatta 
zayıflamak isteyen 
herkes tarafından 
kullanabilecektir. 
İlçe halkımızdan 
tek isteğim ise 
her iki kordon 
boylarına 
Belediye olarak 
halkımıza hizmet 
amacıyla koymuş 
olduğumuz spori 
aletlerini koru
malarını ve 
aletlere zarar 
vermemeleridir"

Kurban pazarında sahte para uyarısı
Bursa'da yaklaşan 
Kurban Bayramı 
öncesi kurban pazar 
larında satıcıları sah 
te para olaylarına 
karşı uyaran polis, 
yüzlerce broşür 
dağıttı.
Kaçakçılık ve Organi 
ze Suçlarla Şube Mü 
dürlüğü'ne bağlı ekip 
ler, Soğanh'daki hay
van pazarında, küçük 
baş ve büyükbaş hay 
van satıcılarını sahte 
para ve çek olayları
na karşı ikaz etti. Mali 
polisler, sahte YTL ile

gerçeği arasındaki 
farkları göstererek 
anlattı. Alışverişe 
gelen dolandırıcıların 
ve kalpazanların özel
likle iyi giyimli olabi 
leceğini belirten Mali 
Büro yetkilileri, şüp 
he çekici bir durum 
olduğunda dolandırt 
cıların oyalanmasını 
ve hemen polisin 
haberdar edilmesini 
istedi. Hayvan satıcı 
(arını çekle kurban 
satmamaları konu 
sunda da uyaran 
Kaçakçılık ve Orga

nize Suçlarla Müca 
dele Şube Müdürlüğü 
Mali Şube Büro Amir 
liği'nde görevli Baş 
komiser Isa Tozlu, 
"Biz vatandaşları 
mızın emeğinin zayi 
olmaması ve sahte 
çek ile sahte paralara 
karşı dikkatli olmaları 
için bugün hayvan 
pazarında uygulama 
yaptık. Sahte para 
nasıl anlaşılır, nasıl 
tespit edilir, şüpheli 
şahıslar karşısında 
nasıl davranılır, bu 
hususları kurban

satıcılarına izah ettik. 
Sahte çekleri vatan
daşlarımızın bankaya 
gidip gösterme im 
kanları olmadığı için 
ellerinden geldiğince 
çekle kurban 
satmasınlar. Şüpheli 
kişileri gördükle 
rinde oyalayabiliyor- 
larsa oyalasınlar. 
155'i arayarak bizleri 
bilgilendirsinler. 
Eğer oyalayamıyor- 
larsa plaka ve eşkal 
lerini alarak ihbarda 
bulunsunlar" 
diye konuştu.

Birileri açıklama yapıyor, diyor ki “Sos 
yal güvenlik kara deliği 22 GAP yuttu”.

Doğru yuttu..
Ama bir bilene zorun bakalım, niye 

yuttu ?..
İşin aslı da şu; 1994 ile 2007 yılları 

arasında bütçeden yapılan sosyal transfer
lerin tutarı 851 katrilyon kadarmış.

Oy almak için sistemi bozdular, genç 
yaşta emeklilik yollarını açtılar, işler bozu
lunca üstüne tüy dikip seyrettiler..

Peki ya zengine giden yani faize ödenen 
ne kadar?

Yani 75 milyonluk halka ödenen gözler
ine batıyor ama bir avuç rantiyeciye öde
neni görmek istemiyorlar..

Ben açıklayayım, yani 75 milyonluk bu 
ülkenin, tüyü bitmemiş yetimlerine, dul 
kalan kadınlarına, çalışırken elini-kolunu- 
gözünü kaybedenlerine, bir ömür prim 
ödeyip yaşlanınca verdiğim primlerden bir 
kısmını bana ver diyen yaşlılarına yapılan 
ödemeler bunlar.

Sosyal güvenlik açıklarına kara delik 
diyenler, sosyal güvenliğe yapılan bütçe 
ödemeleri,

GSMH’nin yani milli gelirin yüzde 5’i 
oluyor diye ürküyorlarmış.

Aynı dönem için faize yani rantiyeci ke 
sime aktarılan tutarları söylemiyorlar.

Okuyunca şaşıracaksınız..
Ben söyleyeyim aynı dönemde yani 

1994-2007 döneminde faize giden rakam 3 
katrilyar 529 katrilyon lira.

Bu hesapları yaparken katrilyar diye bir 
rakam olduğunu görünce şaşırdım..

Bu kadar faiz parası kaç GAP yuttu, onu 
diyen yok.

Yüzlerce baraj veya fabrikanın parası 
hep yabancılara gidiyor.

Biz baba mirası yiyen, mirasyedi duru
mundayız bunu anla milletim.

Mirasyedi nasıl bir müddet sonra ortada 
ka lırsa bizim de sonumuz öyle olacağa 
benziyor..

Rahatsız olan da yok.
Gelelim faize ödenen rakamların bu 

sene GSMH’ye yani milli gelire oranına; 
yüzde 19.

Hangisi büyük; yüzde 5 mi yüzde 19 
mu?

Ödemeler Yunan halkına değil Türk 
halkına

Yazimda Yunan halkı dedim ama kom 
şu Yunan halkı alınmasın.

Her cins millet var..
Yağma Hasan'ın böreği.
Büyük kuruluşlar satıldı..
Binaları burda ama kazançları yaban 

cıların cüzdanına doluyor..
Kötü örnek olsun diye değil ama 

paranın başka ülkeye gitmediğini anlatmak 
benim derdim.

Kara delik dedikleri sosyal transferlerin 
hepsi bu ülkenin yani Anadolu insanına 
ödenen paralar.

Hem de ihtiyaç sahiplerine, prim ödemiş 
emeklilere ödenenler bunlar.

Faiz ödemelerinin ise büyük kısmı yurt
dışı yabancı sermaye çevrelerine ödenen 
rakamlardan oluşuyor.

Kendi milletine ödenenlerden rahatsız 
olanlar, yabancıya ödenenlerden ise hiç 
gocunmuyor. 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başkan Turgut’tan 
Gemlikspor’a jest

ABD Biiyükelçisi’nden Şahin’e zivare:

Ercüment ESEN

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut dün 
kendisini makamında 
ziyaret eden 
Gemlikspor 
yöneticilerinden 
bir kez daha gelen 
destek isteğini 
geri çevirmedi. 
Bu güne kadar 
Gemlikspor’a çok 
çeşitli yardımlarda 
bulunduğu ve 
her türlü desteği 
verdiğini Gemlikspor 
yöneticilerine bir 
kez daha hatırlatan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
büyüklüğü gösterdi 
ve Gemlikspor’a 
katlı otopark______

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

altında bulunan 
dükkanlardan boş 
olan 49 Nolu dükkanı 
ücretsiz olarak 
tahsis etti.
Kurban Bayramı ve 
Yılbaşı öncesi 
Gemlikspor’a bir 

kez daha desteğini 
esirgemeyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tahsis ettiği 
işyerinin 
Gemlikspora hayırlı 
olmasını diledi..

ABD’nin Ankara 
Büyükelçisi Ross 
VVilson, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i 
makamında ziyaret 
ederken, ülkesi ve 
Türkiye arasındaki 
dostluğa dikkat 
çekerek, yıllardır 
sürdürülen 
ilişkilerin artarak 
devam etmesini 
istedi.
VVilson, Bursa 
Vali Vekili Ali 
Kamil Başar’dan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i 
ziyaret etti. 
Başkan Şahin, 
Bursa’nın özellik
leriyle ilgili bilgi 
verdiği VVilsön’a 
Türkiye-ABD arasın' 
daki dostluğun 
artarak devam 
etmesi dileğini 
iletti. VVilson da, 
Bursa’nın güzel 
bir şehir olduğunu 
ve burada bulun 
maktan büyük 
onur duyduğunu 
söyledi. Büyükelçi,

ABD- Türkiye 
arasındaki işbir
liğinin birçok 
alanda devam ettiği
ni belirterek, bu 
yıllardır sürdürülen 
ilişkilerin artarak 
devam etmesini 
dileyerek, “ABD’nin 
Bursa'ya verdiği 
önemi göstermek 
ve bazı incelemel
erde bulunmak için 
burayageldim. 
Türkiye ile 60 yıldır 
Ortadoğu'da, 
Balkanlar'da ve 
Irak'ta olduğu gibi 
ilişkilerimiz iyi 
şekilde devam 
ediyor. Önümüzdeki 

dönemde de 
ilişkilerimizi 
geliştirmek 
istiyoruz. İş 
dünyasının önde 
gelen isimleriyle 
görüşerek, 
Bursa'ya ABD 
yatırımlarını nasıl 
arttırabiliriz, 
üniversiteler 
arası ilişkileri nasıl 
geliştirebiliriz, 
bu konularda 
temaslarda 
bulunacağım" 
dedi. Başkan 
Şahin, VVilsön’a 
İznik tabağı ve 
Bursa kitabı 
hediye etti

pımommi 
p talip 
p ıpı 
pMB 
P ÇEREZ 

piHHnoupn 
pnpu

UMURBH DM SİLOM
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Başkanımız dün öğle saatlerinde 
basın mensuplarını acele başkan
lığa davet edereke basın açıklama 
sında bulunacağını duyurdu.

Biz, Başkanımızın bu acele top 
lantılanna alışık olduğumuzdan da 
veti yadırgamadık.

Seyfettin arkadaşım bir haberde 
olduğu için büroda Ercüment var 
dı. Basın toplantısınına o gitti.

Gelen haber güzeldi.
Küçük Kumla Belediyesi’nin geç 

tiğimiz yıllarda sahillere koydur
duğu açık hava jimnastik aletleri 
Atatürk ve Emin Dalkıran Kordon 
lanna konmuştu.

Belediye Meclisimizin sevimli 
üyelerinden ağabeyimiz Terzi 
Osman ile birlikte bu aletleri basına 
tanıştıran Başkanımız, hacca git 
meden önce bu önemli hizmeti 
Gemliklilerle paylaşmak istemiş.

Başkanımız, Terminalin temeli 
atıldığı gün biliyorsunuz Gemlik'te 
yoktu.

Suudi Arabistan'a Umre ziyare
tine gitmişti.

Belediye başkanlar/ içinde umre 
ve haç vazifesini yerine getirenler 
arasında ziyaret rekoru sanırım bi 
zim başkanı m ızdadır.

Bildiğim kadarıyla başkanım her 
yıl bu görevi yerine getiren nadir 
siyasetçilerderdir.

Fazla kilolara paydos
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Er bakan Hoca’nın rekorunu kır 
dığına da eminim.

İşin bu tarafını latife..
Jimnastik aletleri konusunda da 

Gemlik beldelere göre bile geride 
kaldığını söyleyebilirim.

Ramazan Bayramında Akçay’a 
gitmiştim.

Akçay Belediyesi de bizi geçmiş.
Sahildeki parkın içinde bu aletler 

den vardı.
Hatta oğlum Barış ile bir hayli 

spor yaptık.
Bu arada yaşları 60’ın üzerinde 

birçok vatandaşın bu aletleri kul
landığını gözledim.

Akşam karanlığı olmasına karşın 
bir hayli ilgi görüyordu.

Gemlikliler neden ilgi göster
mesin?

Bir kere vatandaşın birçoğu para 
vererek güzellik salonlarına veya 
jimnastik salonlarına gidemiyorlar.

Büyük çoğunun evinde kon 
disyon bisikleti, yürüme bandı, gibi 
aletleri de olmadığına göre, şimdi 

vatandaş bu aletlere büyük ilgi gös 
terecek.

Küçüğü büyüğü sağlıklı bir 
vücuda sahip olmak için, aletler 
önünde sıraya bile girecekler.

Bu nedenle çocuklar ile büyükler 
arasında kavağa çıkarsa şaşmayın.

İşin sonu karakolda da bitebilir.
Şaka., şaka..
Bunlar olması gerekli aksesuar

lardı, geç bile kalınmıştı..
Şimdi bu eksiğimiz de tamam

lanmış oldu.
Gemlik’e hizmeti ibadet sayan 

bir bir belediyenin hizmetlerini iba 
det kabul ediyoruz.

Aslında halkına hizmet edip onu 
mutlu eden yönetici, bin haç görevi 
ifa etmiş sayılmaz mı?

Bu işi Allah bilir ama bence 
sayılır.

Evet, bundan böyle yalnız kor
donda yürüyerek spor yapılmaya
cak.

Aletli jiıpnastikden de yararla
narak kitle sporuna yöneleceğiz.

Böylece japonlar gibi sportmen 
bir halk oluşturacağız.

Belki bilmiyorsunuzdur.
Japon lar geleneklerine sıkı bir 

toplumdur.
İşe başlarlarken, -örneğin fab

rikalarının önlerinde- patronları ön 
de toplucu sabah jimnastiği yapa 
rak işe başlarlarmış.

Japonlar bunü incelemiş ve iş 
veriminin artmasında büyük fark
lılık olduğunu görmüşler.

Ayrıca, spor yaparak sağlıklı bir 
nesil yetiştirmeye başlamışlar.

Bizde de neden olmasın.
Bakarsınız bu aletler yakında 

ihtiyaca yetmez ve daha onlarcasını 
ilçenin muhtelif semtlerinde uygun 
yerlere koyarak kitle sporuna tüm 
Gemlik’te başlarız.

Biliyorsunuz Gemlik Belediyesi 
nin bir de Manastır Kültür Merkezi 
önünde kapalı aletli jimnastik 
salonu var. İş yapmasa da var.

Şimdi takım tamamlandı.
Açık ve kapalı jimnastik alan

larımız oldu.
Yakında Gemlik’te kilolu vatan

daş kalmayacak.
Hafifleyip buğarlaşırsak şaş

mayın.
Gemlik bu hizmetin yanında 

yürünebilecek sağlıklı yok ve temiz 
bir kent istiyor. Bunu da sağlayın.

Öğretmenler iş bırakacak
Eğitim Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer yaptığı açıkla
mada, dini bayram
larda ve hafta içi tatil 
olan günlerin ek ders 
ücretlerinin, tam gün 
kesilmesi uygula
masının öğretmenler 
açısından ciddi hak 
kayıpları yaşanması
na neden olduğunu 
belirtti. Dinçer, önü 
müzdeki Kurban Bay 
ramı tatilinin iki günü 
nün hafta içine gel 
mesi nedeniyle, o 
günlere ilişkin sade 
ce ek ders ücretleri 
kesilmesi gerekirken, 
tüm günün ücret
lerinin kesileceğini 
ve o hafta öğretmen
lerin ek ders ücreti 

alamayacaklarını kay 
dederek, “Bu durum
da her öğretmenin 60 
ila 90 YTL arasında 
kaybı olacaktır. Ulu 
sal bayramlarda bu 
tür bir uygulama ya 
pılmaz iken, dini bay 
ramlarda böyle bir 
kesintiye gidilme 
sinin adaletli bir 
uygulama olduğunu 
söylemek mümkün 
değildir” dedi. 
Eğitim Sen olarak, 
Milli Eğitim Bakan 
lığı’ndan sorunun 
çözülmesini ve yaşa 
nacak hak kayıpları 
mn giderilmesini 
istemelerine rağmen 
bakanlıktan herhangi 
bir açıklamanın 
yapılmadığını belir 

ten Dinçer, “Bu ne 
denler sendikamız, 
Türkiye çapında 
uygulanmak üzere 
eylem kararları almış 
ve tüm şubelerinde 
ve temsilciliklerinde 
yapılacak eyleme 
yönelik çalışmalarını 
başlatmıştır” 
dedi.
Dinçer, sendika 
tara fından alınan 
eylem kararı gereği, 
18 Aralık Salı günü, 
ek ders ücretlerinin 
kesintiye uğramasını 
ve AKP hükümetinin 
eğitim alanındaki 
politikalarını 
protesto etmek 
amacıyla iş 
bırakacaklarını 
kaydetti

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Turist sayısı 22 milyona ulaştı
Türkiye, 11 ayda, 22 
milyon 322 bin 736 
turisti ağırladı.
Almanlar, yüzde 
17,82’lik dilimle 
Türk turizm 
pazarında, ilk sırada 
yer aldı. Turistler, 
Ocak-Kasım döne
minde, en fazla 
Marmara Bölgesini 
tercih etti.
Türkiye’yi, 11 ayda, 
toplam 22 milyon 
322 bin 736 kişi 
ziyaret etti. Bu 
rakamla, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre, yüzde 18,15’lik 
artış kaydedildi. 
Almanya, Rusya ve 
İngiltere, gelen 
turist sayısında 
yine başı çeken 
ülkeler oldu. Ocak- 
Kasım döneminde, 
Almanya’dan 3 
milyon 977 bin 582 
kişi Türkiye’ye geldi. 
Almanlar, Türk turizm 
pazarında, 11 aylık 
dönemde, yüzde 

.17,82’lik dilimle ilk 
sırada yer aldı.
Rusya’dan da aynı 
dönemde 2 milyon 
405 bin 275 turist 
geldi. Bu dönem,

pazarın yüzde 
10’unu Ruslar 
oluşturdu. Ocak- 
Kasım döneminde, 
Ingiltere’den gelen 
turist sayısı ise 1 
milyon 882 bin 
547 kişiye çıktı. . 
Böylece, gelen t 
turistlerin yüzde 
8,43’ü İngilizler 
oldu. Bu ülkeleri, 
Bulgaristan, 
Hollanda, İran, 
Fransa, ABD, 
Ukrayna, Gurcistari, 
Belçika ve İsrail 
izledi.
11 AYIN BİRİNCİSİ: 
MARMARA 
Türkiye’de, 11

ayda, turistler en 
fazla Marmara 
Bölgesini seçti. 
Marmara Bölgesine 
gelen turist sayısı 
8 milyon 448 bin 

739’a ulaştı. 
Marmara’yı, 
Akdeniz Bölgesi 
7 milyon 524 bin 
687 turistle takip etti. 
Yaklaşık 4 milyon 
turistle Ege Bölgesi 
de dördüncü sırada 
yerini aldı.
Bu yıl, 11 ayda, • 
toplamda en az 
gezilen bölge ise 
İç Anadolu oldu. 
Bölgeye, 417 bin 
204 turist geldi.

Ayrıca, Türkiye’ye 
gelen turistlerin 
yaklaşık yüzde 
72’si hava yolunu, 
yüzde 20’si kara 
yolunu tercih etti. 
KASIMDA, İRANLI 
VE BULGAR 
ATAĞI 
Türkiye’yi, Kasım 
ayında, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 15,48 artışla, 
toplam 1 milyon 
178 bin 60 kişi 
ziyaret etti. 
Geçen ay, en fazla 
Almanlar, kanlılar ve 
Bulgarlar Türkiye’ye 
geldi. Kasımda, 
226 bin 595 Alman, 
107 bin 581 İranlı 
ve 85 bin 633 Bulgar 
Türkiye’yi tercih 
etti.
Ayrıca, Kasım 
ayında gelen 
turistler daha 
çok Marmara 
Bölgesi’nde gezdi. 
İkinci sırada Akdeniz 
Bölgesi yer aldı, 
öte yandan, Kasım 
ayında 730 bin 413, 
Ocak-Kasım döne
minde de 8 milyon 
202 bin 649 vatandaş 
yurt dışına çıktı.

Ekonomi-iklisatl
Kadir EFELER

YILBAŞINA AZ KALDI
HEDİYELİKLERİNİZİ ALDINIZ MI?

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 MATBAACIUK-YAYINCIUK-REKLAMCILIK 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: 5139683 Fax: 5133595

Enflasyon, Likidite ve Tasarruf.
Son yapılan açıklamalar ile birlikte enflasyon 

oranın değiştiğini gördük. Bu açıklamalar 
eşliğinde Merkez Banka'nın politikaları eleştirildi. 
Dile getirilen eleştirilerin temelinde faiz oranlan ve 
piyasada ki likidite sorunu bulunmaktadır. Merkez 
Bankası bağımsız bir kurum. Temel amacı da fiyat 
istikrarını sağlamak. Özel sektör, son zamanlarda 
yatırımlar adına kendilerinin ciddi anlamda 
finansal problem yaşadığını dile getirmeye 
başladılar. Kobilerin üretime ve yatırıma yönelik 
finansal kaynak sıkıntısı yaşamasının temelinde 
piyasadaki likidite azlığı neden olmaktadır. Özel 
kesim tarafından dile getirilen ifadeler bu yönde. 
Oysa, Merkez Bankası'nın açıklamalarına 
bakıldığında piyasada likidite fazlalığı bulunmak
tadır.

Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar yanlış 
değil. Fakat, diğer yönden özel sektörün dile 
getirdiği likidite sıkıntısı da piyasada var olan bir 
s?rHn.'. *ki kes>m tarafından yapılan açıklamaların 
birbiri ile çelişki göstermesi, piyasada var olan 
likidite'den, özellikle kobi'lerin yararlanamıyor 
olmasından kaynaklanmaktadır. Buradaki sorun 
üç yönlü. Birincisi, likidite fazlalığının oluşmasına 
neden olan fonların yapısı. Bu durum birinci dere
cede kamu politikalarını ilgilendiriyor, ikinci 
durum ise, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını 
sağlamak üzere görevlendirilmiş olması. Oysa 
Merkez Bankası sadece bu amaçla 
görevlendirilmiş olmasa faiz oranlan ve kur reji
minde bir değişiklik olabilir. Üçüncü ve en önemli 
husus ise var olan likidite'nin kobilere aktarım 
konusunda problem yaşanmasıdır. Var olan 
likidite'nin kobilere aktırım mekanizması tek yönlü 
bir sorun değil. Burada bir açıdan, kamunun poli
tik iktisadi politikalarını kobilere yönelik tekrar 
düzenlemesini gerektiği ön plana çıkıyor. Diğer 
açından ise kobilerin likidite'den nasıl yarar
lanacakları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye 
sahip olmadıkları ön plana çıkmaktadır. Bunun 
temelinde, kobilerdeki üretimin genel eğilim altın
da bigiye yönelik değil de, klasik üretim metoduna 
yönelik bir politika izlenmesi yer alıyor.

Yurt dışındaki tasarruf yurt içinde yatırıma 
dönüştürülemiyor ve aynı zamanda yurt içinde ki 
yatırımında tasarruf adına üretime aktanlamıyor. 
Görününe o ki; ekonomi hala gerçek anlamda 
serbest piyasa koşullarına göre işlemiyor. Yan 
serbest bir piyasa yapısı içerisindeyiz. O halde 
burada, yapılması gereken kamu ve kobiler arasın
da bilgi akımını doğru ve gerçekçi bir şekilde 
sağlayacak, ekonomi adına faaliyet gösterecek 
sivil toplum kuruluşları yada ekonomi araştırma 
merkezleri ile işbirliğinin gerçekeştirilmesidir. Bu 
politika basitte, Ticaret Odaları aracılığıyla 
başlatılıp kobilere yönelik eğitim programları ile 
devam ettirilebilir. Fakat ticaret odaları yeterli bir 
çözüm değil. Çözüm için aslında en temelde, 
kobi'lerin kurumsal yönetim anlayışı benimsemiş 
olmaları gerekmektedir. Bu da ancak, üretimin bil
giye göre ayarlanması, bilginin üretime göre 
ayarlanmaması yoluyla olur. Diğer bir değişle, 
ihracat adına bazı mâlların ithalini olumlu karşılan
maya devam ediyoruz ve bu politika bilgi teknolo
jisinin üretim adına hayata geçirilmesinin önünde 
bir engel olarak beliriyor. Fakat, ancak likidite'den 
yararlanmak adına, yine gelinen noktanın kurum
sal yönetimle alakalı olduğu gerçeği kendini 
göstermektedir. Çünkü arz yönlü bir üretimde 
tasarruf oluşturmak kurumsal yönetim olmadan 
gerçekleşmesi çok da ekonomik anlam kazanmaz. 
Bu noktada, kamu sahip oldu kamusal yönetim 
kimliği ile ortaya çıkacak herhangi bir spekülas 
yon ortamının oluşmasına izin vermemesi gereki 
yor. Sonuç olarak, ekonomide ki en önemli görev 
Merkez Bankası'nın bağımsız şekilde faaliyet gös
terirken, özel sektörde faaliyet gösteren kobilerin 
kısa vadeli hedeflerden daha ziyade uzun vadede 
katma değer üreten politikalar adına ekonomik 
aktiviteler gerçekleştirmesi gerekiyor.
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Dikkat-.-Kar geliyor
Geçtiğimiz haftalarda 
tüm yurtta etkili 
olan yağışlar yerini 
kara bırakıyor. 
Meteoroloji'den 
yapılan açıklamada, 
Marmara'nın bir 
bölümü, Batı 
Karadeniz ve Doğu 
Anadolu'nun beyaza 
bürüneceği bildirildi. 
Doğu Anadolu Bölge 
si'nde ise bugün etkili 
yağış bekleniyor. 
İstanbul Meteoroloji 
Bölge Müdürü 
Mustafa Yıldırım, 
her iki kentte kar 
yağışının bugün öğle

saatlerine kadar yağışın yarın karla
devam edeceğini; karışık yağmura

dönüşeceğini 
bildirdi.
Edirne ve Kırklareli'n 
de don ve buzlanma 
tehlikesinin bulun
duğunu söyleyen 
Yıldırım, Tekirdağ'da 
ise yağmur bek
lendiğini belirtti.
Hava sıcaklığının 
Edirne ve Kırklare 
li'de sıfırın altında 2 
derece olduğunu 
ifade eden Yıldırım, 
bugün yağışın karla 
karışık yağmura 
dönüşmesiyle hava 
sıcaklığının pazar 
günü birkaç derece

artacağını söyledi. 
Yıldırım, hafta 
başında ise 
Trakya'da hava 
sıcaklığının yeniden 
düşeceğini bildirdi. 
Yıldırım'ın verdiği 
bilgiye göre, bugün 
hava sıcaklığı sıfırın 
altında olmak üzere 
Edirne'de 3, Kırklareli 
ve Tekirdağ'da ise 2 
derece olacak.Öte 
yandan, Karayolları 
ekipleri, Edirne ile 
Kırklareli'nin Demir 
köy ilçesi ve Dereköy 
Sınır Kapısı yolunda, 
kar yağışı nedeniyle

tuzlama çalış
malarına yapıyor. 
DOĞU'DA ISI 
EKSİLERE DÜŞTÜ 
Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde bugün 
kar yağışının etkili 
olması bekleniyor. 
Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
sabah saatlerinde 
Kars ve Ardahan'da 
başlayacak kar 
yağışı, gün içinde 
bölge genelinde 
kar ve karla karışık 
yağmur şeklinde 
sürecek.

Enerji tasarrufu önce kamuda başlayacak
Enerji Verimliliği 
Kanunu çerçeve 
sinde, enerjinin etkin 
ve verimli kullanıl
masına yönelik çalış
malar, önce kamu 
kurum ve kuruluş 
larında başlayacak. 
Başbakanlık; kamu 
kurum ve kuruluşları, 
özelleştirmeye tabi

KIT'ler, döner ser
mayeli KIT'ler, bağlı 
ortaklıklar, özel huku
ka tabi kamu kuru
luşları, belediye 
il özel idarelerine 
dönük, enerjinin etkin 
ve verimli kullanıl
ması için alınacak 
bir dizi tedbiri içeren 
genelge taslağı hazır

layarak, ilgili kurum 
ve kuruluşların 
görüşüne sundu. 
2008 yılından itibaren 
yürürlüğe girmesi 
planlanan taslağa 
göre, tüm kamu 
kurum ve kuruluşları 
enerjiyi en verimli 
şekilde kullanmak 
için gerekli tedbirleri

alacaklar.
Buna göre, kamu 
binalarında enerji ve 
yakıt envanteri tutula
cak. Binalarda ısıtma, 
soğutma, aydınlatma 
gibi enerji harcayan 
tüm sistemlerinde 
üretim ve verimliliği 
artırıcretüt ve proje 
ler hazırlanacak.

Bu amaçla Maliye 
Bakanlığı tarafından 
her yıl, 150 milyon 
YTL'den az olmamak 
üzere ödenek tahsis 
edilecek. Enerji ve 
rimliliğinin özendiril 
meşine dönük olarak 
da herkesin görebile
ceği yerlerde verim
liliğe yönelik afiş ve 
sloganlar asılacak. 
Enerji Verimliliği 
Projesi, çizgi kahra
manı En-Ver aracılığı

ile tüm okullarda 
tanıtılacak, futbol 
Federasyonu da 
maçlarda hakemlere 
"En-Ver" forması 
giydirecek. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
her ısıtma sezonu 
öncesi bakım ve 
onarım, kapsamlı 
şekilde yapılacak. 
Kuruluşlarda etiket > 
sınıfı A olan klimalar 
kullanılacak.

KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve HUZURUN 

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ADRESİ BERKAY ET 

BU BAYRAMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYACAKTIR.

KENDİ ÖZEL BESİMİZ, YÖREMİZ HAYVANLARINDAN OLUŞAN, 
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 

ÖZEL KESİM YERİMİZ OLAN KURTUL KÖYÜNDE VE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ 
GEMLİK BELEDİYE MEZBAHASINDA BAYRAM GÜNLERİNDE, İSLAMİ KURALLARA UYGUN 

VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI

Net Kemikli Et :12.00-YTL
(Kesildikten sonra tartım)

1 Adet Büyükbaş Kesim : 150.00 - YTL 
(İstenildiği gibi parçalama dahil) 

BÜYÜKBAŞ HİSSEYE DE GİRİLEBİLİR.

BERKAY ET
Berkay KIRMIZIAY

0.532 77991 94 • 0.535 573 11 90

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI

Canlı Tartım : 7.50-YTL
1 yaşındaki kıvırcık koçlar 40-50 kg canlı ağırlıktadır. 
Daha yukarıda kilolarda hayvanın yağ oranı 
artığından tarafımızdan tercih edilmemiştir.

1 Adet Koç Kesim 35.00 - YTL

Gemlik Belediye Mezbahası 
Orhangazi Cad. Sonu
KREDİ KARTI 
GEÇERLİDİR.

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER
Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi kesim 

yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki tesisimizde kesim 
hizmetinden yararlanabilirler. Sıra kayıt işlemleri 

başlamış olup müracaatların şahsen Belediye mezbahasına 
yapılması gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ KESİM : 150.00 - YTL
(Dört parçaya ayrılır.)
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 55.00-YTL 

REZERVASYON İÇİN TEL: 0.224 5151148 
CSM. (Haydar Bey) :0.5526571774
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Kahvehanede 
oturanlara silahla 

ateş edildi
Bebece iste Ma çille lafc

Bursa'da, kahve
hanede oturan kişi 
ve arkadaşlarına 3 
kişi tarafından taban
cayla ateş edildi. 
Olayda yaralanan 2 
kişi hastaneye 
kaldırılırken, polis, 
zanlıların yakalan
ması için geniş çaplı 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Ahmetpaşa Mahal 
leşi Nedim Sokak'ta 
faaliyet gösteren 
I.A.'a ait kahvehan
eye gelen üç kişi, 
ellerindeki taban
calarla S.P. (23), 
T.Ş.'e (25) ateş 
ederek kaçtı. Olayda 
yaralanan S.P. ve 
T.Ş, Bursa Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıl 
dı. Olayın ardından 
polis ekipleri, kahve
hane çatısından kaç
maya çalışan zan
lıları yakalamak için 

çatıya çıktı. 
Karanlıktan yarar
lanan zanlılar kaç
mayı başardı. Yara 
lıların sağlık durum
larının iyi olduuğu 
öğrenilirken, polis 
olaya karışan K.P., 
Y.E. ve E.Ç. isimli 
zanlıların yakalan
ması için geniş çaplı 
soruşturma bayşlattı. 
Kahvehaneyi silahla 
basan zanlıların 
S.P ile aralarında 
husumet olduğu 
iddia edildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Olay 
Yeri İnceleme 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin olay 
yerinde yaptığı 
araştırmada 
11 adet boş 
kovan bulundu. 
İşyerinde maddi 
hasar meydana 
geldi.

Bursa'da 13 aylık 
bebeğe işkence 
yaparak kolunun 
kırılmasına sebep 
oldukları iddia edilen 
17'lik annenin 
dost hayatı yaşadığı 
şahıs ile arkadaşı, 
gizlilik kararı alınan 
ilk duruşmada 
tahliye edildi. 
Bursa 6. Asliye 
Ceza Mahkemesinde, 
"kasten yaralama 
ve eziyet" suçundan 
22'şer yıla kadar 
hapisleri talep 
edilen A.A. ile 
arkadaşı T.A. dün ilk 
kez hakim karşısına 
çıktı. Duruşmaya 
müşteki olarak ise, 
anne B.T.'nin resmi 
olarak evli olmadığı 
Emir bebeğin 
babası A.T. (29) 
katıldı. Gizlilik 
kararı alınan

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

duruşma kapalı 
olarak görüldü.
B.T.'nin dost hayatı 
yaşadığı A.A.'nın 
minik Emir'i hırpala 
dığı, vücudunu 

ısırarak morarttığı, 
ona "Şerefsiz, 
dur orada" diyerek 
bağırıp korkuttuğu, 
kulağına tokat 
vurarak yaraladığı 

iddia edildi. 
Olay günü ise A.A. 
ile T.A.'nın, minik 
Emir'i gezdirme 
bahanesiyle annesi 
B.T.'den (17) aldıktan 
sonra değişik 
restoranlara giderek 
içki içtikleri, 
otomobilin arkasında 
bekleyen bebeği 
döverek eziyet 
ettikleri ve 10 
saat boyunca 
hiçbir ihtiyacını 
karşılamadıkları 
ileri sürüldü. 
Mahkeme, toplam 
44 yıla kadar 
hapsi talep edilen 
2 sanığın da tahliye
sine karar verdi. 
Duruşma, 
17 yaşın
daki anne B.T.'nin 
şahit olarak dinlen
mesine karar 
verilerek, ertelendi.

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

2OÖ8
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİLSATILIKveKİRALIKLARIHIZİCİNBİZİARAYINIZ
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
%
g 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

mutlarla dolu yepyeni 
bir yıla taşlarken, 

ritmini hiç kaybetmeyecek 
eğlence dolu bir partiye nedersin?

Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir
* Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 

* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon: 0 224 52517 00 GSM : 0 532 546 45 75

STÜDYO GELİŞİM : İstiklal Cad. Fınn Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı) 
No: 2 GEMLİK Tel: 0 224 514 41 71

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

I
Macide ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

2004 MODEL OPEL ZAFİRE

YTL’ye geriledi

Tel : 513 96 83

ELEMAN ARANIYOR t

ELEMAN ARANIYOB

Para arzı 361 milyar

Türkiye faizde 
marjı kapatıyor

Dünyanın en yüksek 
faizini vererek, rekor 
tutarlarda “sıcak 
para” çeken Türkiye, 
son üç aydır yaptığı 
indirimlerle gecelik 
faiz oranında en 
yakın takipçileri ile 
arasındaki marjı 
giderek daraltıyor. 
Merkez Bankası'nın 
son üç ay içinde 
gerçekleştirdiği 
toplam 1.75 puanlık 
indirimlere rağmen 
Türkiye, yüzde 
15.75 oranıyla gece
lik faizde rekortmen
liğini sürdürürken, 
en yakın takipçisi 
olan İzlanda ile 
arasındaki fark 
1.50 puana indi. 
Banka'nın 18 Eylül' 
de gittiği 0.25 puan 
ve 16 Ekim, 14 Ka 
sim ve 13 Arahk'ta 
yaptığı 0.50’şer puan 
lık indirimlere rağ
men Türkiye, yüzde

En geniş tanımlı 
para arzı M3, 23-30 
Kasım haftasında 1 
milyar 60 milyon 
YTL daralarak 361 
milyar 439 milyon 
YTL’ye geriledi. 
Merkez Bankası'nın 
verilerine göre, para 
arzında yılbaşından 
bu yana genişleme 
ise 41.6 milyar YTL 
olarak gerçekleşti. 
Para arzı anılan 
dönemde yüzde 13 
oranında büyüdü.

15.75'le dünyada 
merkez bankası ge 
çelik borçlanma faiz 
oranında şampiyon
luğunu koruyor. 
Belirlemelerine 
göre Merkez Bankası 
gecelik faiz oranında 
Türkiye'yi yüzde 
14.25'le İzlanda, 
yüzde 11.25'le 
Brezilya, yüzde 11'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, Hindistan'da 
yüzde 7.75 ve Maca 
ristan'da yüzde 7.5 
olan söz konusu 
oranın, Çin'de 
yüzde 7.02. Hong 
Kong ve Avustralya 
'da yüzde 6.75, İngil 
tere'de yüzde 5.50 
olduğu belirlendi.

Para arzını oluşturan 
büyüklüklerden dola 
şımdaki para 493 
milyon YTL azalarak 
24 milyar 655 milyon 
YTL, vadesiz YTL 
mevduat ise 1 milyar 
213.1 milyon YTL 
artarak 27 milyar 
445 milyon YTL 
olarak gerçekleşti. 
Vadesiz döviz 
mevduat ise 25.5 
milyon YTL'lik artışla 
21 milyar 600.5 
milyon YTL’ye çıktı.

M

VENÜS SIINEMASI
Filmin Adı
YAŞAMIN KIYISINDA
TESTERE 4

S 11 K

1,6 ELEGANCE 
KLİMA • ÇİFT SUNROFF- ABS 

TEL: 0 532 255 45 01

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Seanslar
12.00 - 14.15. - 16.30 - 20.15
12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00

8 YAŞ

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve mutfak islerinde çalışacak 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Tel : 513 47 39

Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA

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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GEMPORT Minikler Turnuvası
finalistleri belli oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
Lig Heyetinin 
organizasyonunda 
GEMPORT A^'nin 
sponsorluğunda 
16 İlköğretim okulu 
takımının katıldığı 
Minikler Halı Saha 
Futbol Turnuvası’nda

finali oynayacak 
takımlar dün 
yapılan maçlar 
sonunda belli oldu. 
Olimpik Hah Sahada 
yapılan yarı final 
maçlarının jlkinde 
A grubu birincisi 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu takımı ile B 
grubu birincisi Şehit 
Etem Yaşar İlköğre

tim Okulu takımı karşı 
karşıya geldi.
Yıldızlar birinci 
kümede final

■'oynayan iki takımın 
bir gün sonra hah

'sahada minikler 
grubunda karşılaş-* 
ması maça ayrı 
bir hava ve heyecan 
getirdi.
Baştan sona çekişme

içinde geçen maçta 
Şehit Etem Yaşar 
takımı Cumhuriyet 
takımını 3-2 yenerek 
finale adını yazdıran 
ilk takım oldu.
Gününtikinci 
maçında ise C 
grubu birincisi 
Engürücük ile 
D grubu birincisi 
Şehit Cemal İlköğre

tim Okulu 
takımları final için 
mücadele etti.
Zevkli ve çekişmeli 
geçen maçın 
ilk yarısı 1-1 
sonnerdi.
İkinci yarıda 
yakaladığı fırsatı 
iyi değerlendiren 
Engürücük 
takımı 2-1 öne geçti

ve maçı da bu 
skorla bitirerek ikinci 
finalist olmayı 
başardı.
GEMPORT
Minikler Hah Saha 
Turnuvasında —«
üçüncülük ile 
final maçları 24 Aralık 
2007 Pazartesi günü 
Olimpik Hah Sahada 
yapılacak.

KÖŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

«Gemlik Körfez’ internette www.aemlikkorfezgazetesi.com

http://www.aemlikkorfezgazetesi.com
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Gizli tehlike 
yüksek tansiyon Yanlı; kozmetik akne ve egzama yapıyor
25 Aralık Devlet Has 
tanesi Aile Hekimliği 
Uzmanı Dr. Arzu 
Ağca, yüksek tansi 
yonu olan kişilerin 
büyük risk altında 
bulunduğunu ve tuz 
tüketiminde çok 
dikkatli olmaları 
gerektiğini söyledi. 
Aile Hekimliği 
Uzmanı Dr. Arzu 
Ağca yaptığı açıkla
mada, özellikle aile 
sinde yüksek tansi 
yon hikayesi olanlar, 
40 yaşından yaşlılar, 
şişman kişiler, şeker 
hastaları ve gebele 
rin daha sık aralık
larla ölçüm yaptır-, 
malarının çok faydalı 
olacağını belirterek 
yüksek tansiyonu 
olan kişilerin 
sofralarında tuz ve 
tuzlu yiyecekleri 
bulundurmamaları 
konusunda uyarılar
da bulundu.
Zaman zaman ense 
kökünde şiddetli 
zonklayıcı tarzda 
baş ağrısı, bulantı- 
kusma, burun kana
ması, uyuşukluk,' 
yorgunluk gibi 
belirtilerin 
hipertansiyonun 
habercisi olabile
ceğini ifade eden 
Ağca, "Sodyum 
aliminin artışı ile KB 
yükselmesi arasın
daki ilişki yıllardır 
bilinmektedir.
Toplumumuzda 
genelde fazla tuz

tüketilmektedir. 
Gerektiğinden 2-3 
misli fazla tuz 
yemekteyiz. Yiye 
çeklerin çoğunda 
tabii tuz bulunur. Et, 
balık, yumurta ve 
sütte sodyum oranı 
yüksektir. Bitkisel 
yiyeceklerde ise 
azdır. Hazır yiyecek
lerde de tuz oranı 
yüksek olması ne 
deniyle hastalarımız 
bu gibi yiyecekler
den kaçınmalıdır. 
Hipertansiyonlu 
kişilerde tuz aliminin 
azaltılması ile KB 
daha kolay kontrol 
altına girer.
Aşırı tuz içeren 
özellikle salamura 
gıdalar, zeytin, 
turşu gibi yiyecekler 
yenmemelı, salata 
tuzsuz yenmeli, 
pişirmede katılan tuz 
azaltılmalıdır" dedi. 
Sigara ve alkolün de 
yüksek tansiyon için 
tehlikeli olduğunu 
hatırlatan Ağca, 
"Sigara içilmesi 
KB’yi yükseltebilir. 
Ayrıca sigara içten 
hipertansiyonlu 
kişilerde koroner 
kalp hastalığına 
yakalanma riski, 
sigara içmeyen hi 
pertansıflere göre 
yüzde 50-60 oranın
da daha yüksektir. 
Ayrıca alkol tüketil 
memesine dikkat 
edilmesi gerekmek
tedir" diye konuştu.

Sonbahar ve kış 
mevsiminde üç cilt 
tipinin de bakım ihti 
yacı farklı. Ancak 
kozmetiği de cilde 
göre seçmek gereki 
yor. Acıbadem 
Bakırköy Hastanesi 
Cilt Hastalıkları Uz 
manı Dr. Gökhan 
Okan, özellikle de 
kuru ve karma cilt 
lerde yanlış kozmetik 
ürün kullanımı nede 
niyle akne ve egzema 
rahatsızlığının oluşa
bildiğini söylüyor. 
Karma, yağlı ve 
kuru olmak üzere 
üç cilt tipi var. 
Kuru cilt: Yüzün her 
bölgesi kuru oluyor 
Yağlı: Yüzün her 
bölgesi yağlı 
özelliğe sahip 
Karma: Yanaklar 
kuru, alın, burun ve 
bazen çene de yağlı 
olabiliyor 
KURU CİLDE TONİK 
YANLIŞ, YAĞLI 
NEMLENDİRİCİ 
DOĞRU
Kuru cildi ölanlar 
özellikle de kış 
mevsiminde büyük 
sorun yaşıyor. Nisan 
- Mayıs ayına kadar 
iklimin de kurutucu 
özelliğinden dolayı 
bu ciltlerin nemli A 
tutulması lazım. 
Dr. Gökhan Okan, 
kuru ciltlere yönelik 
bakım önerilerini

şöyle sıraladı: 
- Cildinizi kurut
mayan nemlendirici 
kullanın
- Sert temizleyiciler
den ve antibakteriyel 
sabunlardan, kuru
ma, pullanma ve 
kepeklenmeye 
neden olacağı için 
uzak durun
- Tonik cildinizi kuru
tacağından tercih 
etmeyin
- Yazın hafif yağlı, 
kışın ve sonbaharda 
yoğun ve daha yük
sek yağ içerikli nem
lendirici kullanın 
- Nemlendiricinin 
üzerine yazın da kışın 
da güneş koruyucu 
ürün sürün
KARMA CİLDE
YAZIN BAŞKA, KIŞIN 
BAŞKA ÜRÜN 
Karma cilt tipinde, 
alın; burun, çene yağ 
lı olurken, yanaklarda 
kuruluk görülüyor. 
İklimlerden çok etki 
leniyor. Yazın yağlı 

bölgeler daha çok 
yağlandığından akne 
sorunu oluyor. Kış 
aylarında yanakları 
çok kuruyor, gerilme 
pullanma, kızarıklık 
ve kaşıntı ortaya 
çıkıyor.
Karma ciltli kişilerin 
cilt bakımında uya
cağı kurallar şunlar: 
- Mevsimlere göre 
kozmetik seçin. 
Sonbahar ve kışın, 
yanaklarına daha çok 
nemlendirici 
sürmeleri gerekiyor 
- Akneli ve yağlı böl
gelere kurutucu ürün 
kullanılabilir 
- Temizleyici kul
lanırken alın ve 
burnu temizlemeli. 
Tonik sadece T böl
gesine sürülmeli, 
nemlendirici 
yanaklara yoğun 
sürüldükten sonra, 
kalan kısım T bölge
sine çok az olarak 
sürülmeli 
- Nemlendiricinin 
üzerinp güneş koru 
yucu kullanmak şart 
YAĞLI CİLT 
SÜREKLİ PARLIYOR 
Yağlı cilde sahip 
kişiler, ciltlerinin 
sürekli parladığından, 
sivilce ve lekele 
rinden şikayet ediyor. 
Genelde akne soru 
nuyla karşı karşıya 
kalıyorlar.
Dr. Gökhan Okan,

yağlı cilde sahip 
kişilere şu önerilerde 
bulundu:
- Yağlanmayı 
engelleyen kurutucu 
sabun kullanın
- Cildin her tarafına 
tonik sürerek, yağsız 
ve su bazlı nem
lendirici tercih edin 
- Cildi yağlandıran 
kremler akneye yol 
açar
- Nemlendirici 
kremin üzerine güneş . 
koruyucu sürmeyi 
ihmal etmeyin
- Lokal olarak tonik 
uygulanması hem 
yağlanmayı azaltır, 
hem de yeni siyah 
nokta oluşması 
baskılanmış olur 
- Hafif alkol içeren 
ürün kullanılırsa eğer 
gözenekler daha 
daralıyor
- Cilt bakımında siyah 
ve beyaz noktalar 
sıkılınca iz kalıyor. 
Sivilceyi sıkmadan 
kaynaklanan izler 
uzun süre orada 
kalıyor. Bu nedenle 
sıkılmaması 
gerekiyor
- Cilt her 21-28 günde . 
yemleniyor. Bu 
nedenle cilt bakımın
da ölü deriyi atmak 
amacıyla bakım 
yapılıyor. Böylece 
lekeler hafifliyor, 
kırışıklıklar ve 
akne izleri azalıyor

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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 1212
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.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

HASTANELER
uevıet Hastanesi 517 34 uu
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
15 Aralık 2007 Cumartesi 

GEMLİK ECZANESİ 5130249 
16 Aralık 2007 Pazar 

YEŞİM ECZANESİ 5120670

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2931 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil)

Sahibi : Kadri GÜLER
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET, 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



................... ............................ .

görkem
KEBAP ve YEMEK SALONU

/ÇamgoMiaU t^-jyaUatımıa
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 YIL 
Adana Dürüm 3.00 YIL
Döner + Dürüm+Ayran 3.50 YIL
Çorba+Yemek + Pilav + Ayran+Salata 5.00 YTL

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: 
İŞKEMBE - PAÇA - MERCİMEK - EZOGELİN 

24$Mt4ll2Mdini^iz
İstiklal Cad. No: 20/A-GEMLİK 

■ Tel: 0.224 512 20 02

KEBAP ve YEMEK SALONU * 
rfunUk ta ailanlzta takat adacağiniz tek. a^tas 

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.

YENİADLİYE KARŞISI 44/A-GEMLİKTEL: 51452 31
. İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve ffiTURfl ÖDEME NOKTRSI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell. Uodafone, Avea 
Elektrik, Su. Telekom

K.K. Borçları, Baâkur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI SMILE SHOP’TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile AOSl ■ Türk Telekem BAŞVURU NOml
*-D’SHART SATIŞ NOKTASI M 
- CEP TELEFONU SATIŞI
- TURKCELL-VODAFONE AVEA KONTÜRSATIŞI
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEÜNOlOJtK ÜRÜNIER
DD AT|k KRFDİ ^AN^A ^anIaa dokşMAdAN uyquN kREdi seçeneUIerİ
I lifli IVVLLJI________ ÜrriyAç knedisi> taşit kREdisi ve koım,kREdisi |

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 5TTT2 OO



GÜLLÜYAPI
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 FİUİ BOVfi
✓ JOTUN- D6NİZ 

BOVALRRI
■z* İzolasyon
’Z' HIRDAVAT 
v' NALBUR 
•S SIHHİ TESİSAT

RKSCSURR
z' BİLİMUM İNŞAAT 

MALZEMELERİ

G E M LI K ’ I N i LKG Ü N LÜK SİYA SİGAZETES flMBIBRI
17 Aralık 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@genılikkorfezgazet&i.cönı 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

Kaymakam Mehmet Baygül kurban derileri hakkında açıklama yaptı.

Kurban derilerini Türk
Hava Kurumu toplayacak

Perşembe günü başlayacak olan 
Kurban Bayramı’nda vatandaşlar tara 
tından kesilecek olan küçük ve büyük
baş hayvanlarının derilerini toplama 
yetkisinin sadece Türk Hava Kurumu’na 
ait olduğu hatırlatıldı. Yasaya uymayan
lar hakkında yasal işlem yapılacağı 
duyuruldu. Kaymaakam Mehmet Bay- 
gul, THK dışında kurum, dernek, vakıf 
ya da kişilerin her ne ad altında olursa 
olsun deri toplamalarının yasak 
olduğunu söyledi. Haberi sayfa 3’de

Zeytinden çikolata yapan Orhangazili 
Nafi Karanfil, bir ilke daha imza attı 

Zeytinli Gül 
Tatlısı yaptı

Yemek konusunda uluslararası bir uzman 
olan Orhangazili Nafi Karanfil geçtiğimiz 
ay gerçekleştirdiği Zeytinli çikolatadan 
dan sonra şimdi de "Zeytinli gül tatlısTnı 
üretti. Karanfil, zeytine yeni pazarlar 
kazandırmayı amaçlıyor. Haberi syf 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kurbanlık
Günler hızlı geçiyor.

.Daha dün gibi Ramazan Bayramı’nı kut
ladığımız..

Uç gün sonra Kurban Bayramı’nı kutlaya
cağız.

Kurban Bayramı hafta ortasından sonuna 
kadar uzanıyor.

İyi bir tatil sayılır.
Metoroloji bayramın birinci gününün yağış 

lı geçeceğini bildirdi. Bu durum kurban 
kesenleri biraz üzeceğe benzer.

Kurbanda yağış, hayvan kesenler için 
eziyete neden oluyor. Devamı sayfa 5'de

Bursaray 
B etabında 

test sürüşleri 
başlıyor

Bursa Büyükşehir Be 
lediyesi'nin, en önem
li toplu ulaşım yatırım 
/arından olan ve hafif 
raylı sistemi kentin 
doğusuna ulaştıracak 
BursaRay B etabına, 
bugünden itibaren 
elektrik verilmesin 
den sonra test 
sürüşü başlayacak. 
Haberi sayfa 7’de

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

Buluşma
KARANLIK İLİŞKİLER

Geçmişte kurulan "karanlık ilişkiler" ve 
sahtekarlıklar Türkiye'ye bugünleri 
armağan etti.

Sağ da solda ciddi bir dejenarasyon 
geçiriyor.

Toplumsal değerler bir yana bırakıldı.
Yurtseverlik ya da milliyetçilik gibi 

kavramlar dönüşüme uğradı.
ideolojik ve politik zayıflık, tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de önemli bir zaafı 
beraberinde getirdi.

Siyaset "paranın saltanatı"na teslim 
oldu.

Bugün...
Seçmen ya da yurttaşlar topluluğu 

giderek "kıskaç”a giriyor.
Dinsel ve ayrılıkçı ideolojiler sağ ve sol

daki işbirlikçilerin "yumuşatmalarıyla" ulus 
bilincini yok ediyor.

Zayıf ve temelsiz siyasal yapı 
"cumhuriyet" kazanımlarına sistemli ve 
inatçı saldırılarda bulunuyor.

Yargı..
Eğitim.
Sosyal güvenlik..
Sağlık..
Bilinçli müdahalelerle "siydsal 

iradenin"yörüngesine giriyor.
Karanlıklara bürünen "kafalar" gele

ceğin fidanlarının kökünü kurutuyor.
Dün: Göğsümüz tunç siperiydi..
Bugün: Göğüslerimiz artık silikonlu.
Dun: Demir ağlarla örmüştük anayurdu.. 
Bugün: Çetelerle başına çorap ördük. 
Dün: Türk'e durmak yaraşmazdı..
Bugün: Türk'e dürüstlük yaraşmaz 

oldu..
Dün: Canımızı vermiştik bu vatan için..
Bugün: Naylon fatura verir olduk vatanı 

soymak için.
Dün: Elimizde üretkenliğin nasırı vardı..
Bugün: Elimizde tembelliğin cep tele

fonu.
Dün: Kağnılarla cepheye silah taşırdık.. 

Bugün: Son model Mercedes'lerle tetikçi 
taşıyoruz.

Dün: Karanlığın üzerine bir güneş gibi 
doğuyorduk..

Bugün: Yeni zenginlerimiz çocuklarını 
Amerika'da doğuruyor artık.

Dün: İstikbal göklerdeydi.. Bugün: İstik
bal Gökkafeslerde.

Dün: Yüreğimiz coşkulu, gönlümüz 
zengindi..

Bugün: Yüreğimiz organ tacirinde.
Dün: Çıkmıştık acık alınla 10 yılda her 

savaştan..
Bugün: Çetelerle savaşmayı bile 

beceremiyoruz.
Dün: Her şeyi onurumuza bırakmıştık..
Bugün: Her şeyi oluruna bıraktık.

Zeytinden çikolata yapan Orhangazili Nafi Karanfil, bir ilke daha imza attı

Zeytinli Gül Tatlısı yaptı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gıda girişimcileri 
tarafından kestane 
şekerine rakip 
olarak üretilen 
zeytin reçeline 
şimdi yeni bir tat 
kazandırıldı.
Yemek konusunda 
uluslararası bir 
uzman olan 
Orhangazili Nafi 
Karanfil geçtiğimiz 
ay gerçekleştirdiği 
"Zeytin çikolata 
sı"ndan sonra şimdi 
de "Zeytinli gül 
tatlısı"nı üretti.
Taze zeytinlerin 
suyu ile tatlandırılmış 
olan hamur işi 
tatlıda zeytin tadı 
damakta hoş 
bir zeytin etkisi 
bırakıyor.
Bolu'nun Mengen 
ilçesindeki yemek 
uzmanlarına 
Orhangazi'nin 
yetiştirdiği ve 
yemek yapımı 
konusundaki ulus
lararası usta ismi 
olan Nafi Karanfil, 
zeytini tatlı türleri 

| içinde de değer- 
I___________________

lendirmeyi başardı. 
Özel olarak kendi 
yaptığı bir kutu 
tatlıyı önce tanıdık

larının damak tadına 
sunan Karanfil;
geçtiğimiz ay 
ürettiği zeytinli

çikolatadan sonra 
şimdi de "zeytinli 
gül tatlısı" üretmeyi 
başardı.
Taze zeytinlerin 
suyundan hazırladığı 
aroma ile tat
landırdığı zeytinli gül 
tatlısı mutfaklarımıza 
yeni bir tat kazandır
maya aday görünü 
yor. Nafi Karanfil; 
zeytinin meyve türleri 
içinde en değerli 
ürün olduğunu 
söyleyerek; bu 
üründen yeni tatlar 
üreterek, hem 
mutfaklarımızın yeni 
damak tatları ile 
tanışmasını hem 
de zeytine yeni 
pazarlar kazandır
mayı amaçladığını 
belirtti. Yeni ürününü 
tadan herkesin son 
derece beğendiğini 
belirten karanfil;
"Bunlar örnek olarak 
yaptığım ürünler. 
Asıl amacım bu 
ürünlere seri üretim 
özelliği kazandırmak, 
daha geniş pazar 
larda ve sınırları
mızın ötesinde de 
Pazar bulmasını 
sağlamak" dedi.

MTIUH ■ KİMLİK 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, 

S Hazır Mutfak, 
Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, 

'r Salon ve odalar laminant parke, 
Islak zeminler seramik

KflŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
(jSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

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 £axı51317 94

http://www.baytasinsaat.com
http://www.baytasinsaat.com
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Kaymakam Mehmet Baygül kurban derileri hakkında açıklama yaptı.

Kurban derilerini Türk
YazıYORUM

Hava Kurumu toplayacak 
S Perşembe günü başlayacak olan Kurban Bayramı’nda 

vatandaşlar tarafından kesilecek olan küçük ve büyükbaş 
hayvanlarının derilerini toplama yetkisinin sadece Türk 
Hava Kurumu’na ait olduğu hatırlatıldı. Yasaya uymayan- 

I lar hakkında yasal işlem yapılacağı duyuruldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Perşembe günü 
başlayacak olan 
Kurban Bayramı’nda 
kesilecek olan 
hayvanların 
derilerini toplama 
yetkisinin sadece 
THK’nda olduğu 
duyuruldu.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün imzasıyla 
yapılan açıklamada, 
ilgili kanun 
gereği çıkartılan 
yönetmeliğe göre 
Yardım Toplama 
Esas ve Usulleri 
Hakkında 
Yönetmeliğin 
7. maddesinde 
yardım toplama 
faaliyetlerinde 
izin vermeye

yetkili makamların 
belirlendiği 
bildirilirken 
"Yardım toplama 
faaliyetlerinde 
izin verme ve 
uygulamanın

kontrolü sorumluluğu 
Mülki İdare Amirliğine 
aittir" denildi.
Yapılan açıklamada 
"2860 sayılı 
Yardım Toplama 
Kanunu ve

bu kanunun uygula
masına ilişkin 
27 Aralık 1999 gün 
ve 23919 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan 
Yardım Toplama 
Yönetmeliğine göre 
Kurban Derisi topla 
ma yetkisi yalnızca 
Türk Hava 
Kurumu’na aittir.
Türk Hava 
Kurumu dışında 
Kurum, Dernek, 
Vakıf ya da kişilerin 
her ne ad altında 
olursa olsun deri 
toplamaları ve kabul 
etmeleri yasaktır. 
Yasaklara uymayan 
kişi ve kuruluşlar 
hakkında kanuni 
işlem yapılacaktır" 
uyarısında 
bulunuldu.

Oktem, yedisinde anıldı
5 Aralık gecesi 
İstanbul'da geçirdiği 
trafik kazasında 
hayatını kaybeden 
Devlet Sanatçısı 
ünlü Heykeltıraş 
Prof. Dr. Tankut 
öktem için 
Küçük Kumla 
beldesinde 
bulunan atölyesinde 
mevlit okundu. 
Eniştesi olan 
Gemlik Mühendisler 
Odası Başkanı 
Yıldırım Akıncı ve 
kız kardeşi 
Gülseren Akıncı'nın

yanı sıra, çok 
sayıda seveni 
ve akrabasının 
katıldığı mevlide, 
Tankut Öktem'in 
öğrencileri ve 
işçileri de hazır 
bulundu. Öktem'in 
heykelleri arasında 
okunan mevlitte 
duygulu anlar 
yaşandı. Mevlide 
çok sayıda sivil 
toplum örgütü, 
üniversite ve 
siyasi partilerin 
çelenk gönderdiği 
görüldü.

Gemlik KBrffez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

İlaç tarifnamesi (prospektüs) sorunu
Bu konu, birçok hasta tarafından soru

lur...
İlaç kutularının içine yerleştirilen ve 

prospektüs adı verilen bu kağıtların Kalkın 
anlayabileceği bir dille yazılmadığı, bilinen 
bir gerçek.

Bu bilgi notunun amacı; ilacın adı, içeri 
ği, etki mekanizmaları, kullanım alanları ve 
gerekçeleri, yan etkileri, kullanımının kısıt
landığı durumlar, gibi konulardaki temel 
bilgileri kullanıcıya aktarmaktır.

Her ne kadar hangi ilacın, nasıl kul
lanılacağına karar veren hekimse de, nihai 
kullanıcısı hastadır. Fakat ilaç prospektüs- 
lerinin içerik ve diline bakıldığında, bun
ların hastalar için değil, daha ziyade hekim 
lere dönük olarak hazırlandığı görülmekte
dir.

İlaç üreticilerinin, kendi ürünleri hakkın
da hekimleri bilgilendirmek istemeleri do 
ğaldır ama hastayı yok saymaları anlaşılır | 
bir durum değildir.

İlacın doğru kişiler tarafından, doğru 
zamanda, doğru dozda, doğru şekilde kul
lanılması hayati önem taşımaktadır.

Bunu sağlamak, hekim kadar hastayı da 
doğru bilgilendirmekle olur.

Uygulamada eksiklik, fazlalık veya hata 
olmaması için hastanın, kullanacağı ilaç 
hakkında yeterince bilgi sahibi olması 
gerekir.

Kullanılan ilaca bağlı bir yan etki 
geliştiğinde, bunu ilk fark etmesi gereken 
kişi hastadır. .

HEDEF HASTA OLMALI
Bu konularda hastayı bilgilendirmek, 

öncelikle ilacı reçete eden hekime ve 
reçeteyi hazırlayan eczacıya düşer.

Ama gerektikçe bakılabilecek kalıcı bir 
belge olarak, her ilaç kutusuna prospektüs 
bilgileri de yerleştirilir.

Prospektüs, tarife anlamına gelmektedir.
Ne var ki, bu tarifeyi anlamak için de bir 

tarif gerekmektedir.
Çünkü prospektüs bilgileri, daha çok 

hekimler için kaleme alınmaktadır.
Hastalara dönük bilailendirici doküman

lar, kullanımı farklılık arz eden bazı ilaçla 
rın kutularına konmaktaysa da, bu sık 
olmayan bir uygulamadır.

BU SAÇMALIK BİTMELİ
Aslında tüm ilaçlar için, asıl kullanıcı 

olan hastalara dönük bu tür bir bilgilendir 
me zorunlu olmalıdır.

Her üretici firmanın, pazarladığı ürünün 
doğru kullanımı, ürün verimliliğinin artırıl
ması ve hastanın üründen zarar görmeme
si için nihai kullanıcıyı bilgilendirme 
yükümlülüğü vardır.

İlaç söz konusu olduğunda, bu çok 
daha gereklidir.

Çünkü ilaçla ilgili yaşanabilecek bir 
sorun, kalıcı veya yaşamsal öneme sahip 
olabilir.

Okuyucuma hak veriyorum.
Artık, 'anlaşılmayan tarife' saçmalığın

dan kurtulmalıyız.
Hastaları muhatap alan, hastaların bil

gilenme hakkına saygı gösteren, doktor
dan çok hasta odaklı olan bir ilaç sunumu 
en kısa zamanda hayata geçirilmelidir.

‘Gemlik Körfez’ internette
wwwjemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
wwwjemlikkorfezgazetesi.com
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AKP’lıler, Mimarlar Odası Odası’nı ziyaret etti. Gemlik’in sorunları masaya yatırıldı

Şahin; “Gemlik kimliğini bulmalı”
Ercüment ESEN

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği'nin 
geçtiğimiz hafta yapı 
lan 9. olağan genel 
kurulunda yapılan se 
çimlerde güven taze 
leyen Osman Turan ile 
yönetim kurulu üyeler
ine AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve yöneti
mi ile meclis üyeleri 
ziyarette bulundu. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Başkanı Osman Turan 
ve yönetim kurulu 
üyelerini ziyaret eden 
AKP İlçe yönetimi 
Başkanı Enver Şahin, 
Turan ve yönetimine 
başarılar dileyerek 
hayırlı olsun dedi. 
Ziyaretin Mimarlar 
Odası'na yapılması 
nedeniyle de Gemlik’in 
imar ve kontrolsüz 
yerleşim konuları ile 
Gemlik’in sorunları 
masaya yatırılırken, 
eleştirilerden Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'ta nasibini aldı. 
Gemlik Mimarlar Odası 
Başkanı Osman Turan, 

| AKP İlçe Teşkilatı

yönetim kurulunca 
kendilerine yapılan 
ziyaretten memnun 
kaldığını ifade ederek 
"İktidar partisinin ilçe 
başkanı ve yönetim 
kurulu üyelerinden 
memnun kaldığımız 
kadar Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'tan da memnun 
kalmak isterdik. Sizden 
memnun olduğumuz 
kadar belediye başkanı 
mızdan da memnunuz 
diyebilseydik. Kendisiy 
le bireysel bir prob
lemim yok ama hiçbir 
zaman diyalog içinde 
olamadık" diyerek 
üzüntüsünü dile 
getirdi.

Gemlik’in yaşanabilir 
bir kent olma 
özelliğini her geçen 
gün kaybettiğini 
vurgulayan Mimarlar 
Odası Başkanı Turan, 
Gemlik’in kimliğini 
bulması gerektiğini 
belirterek, "Yerel 
yöneticilerimiz maale
sef Gemlik'i bu hale 
getirdiler. Yapılan 
uygulamalarda 
Mimarlar Odası’nın da 
görüşü alınsaydı 
durum bugünkünden 
farklı olabilirdi. 
Maalesef sizlerle kur
duğumuz diyalogu 
kendisi ile kuramadık. 
Mimarlar Odası olarak 
Gemlik adına yapılan 

tüm güzelliklere destek 
vereceğiz. Gemlik için 
güzel olmayan çalış
malara da karşı gele
ceğiz. Çirkin ve kaçak 
yapılaşmanın da tama
men karşısındayız. 
Mimarlar Odası toplu 
mumuzu aydınlatıcı ve 
yönlendirici işlemini 
sürdürecektir. Gemlik 
kimliğini kaybetmiş 
durumdadır ve kimlik 
arayışı içindedir. En 
kısa zamanda güzel 
ilçemiz kimliğine 
kavuşmalıdır.
AKP İlçe Teşkilatı ile 
inşallah ileriki tarih
lerde de ilişkilerimiz 
devam eder iyi bir 
diyalog halinde 
birlikte de çalışırız" 
dedi.
Osman Turan, ziyaret
ten duyduğu memnuni 
yeti de dile getirirken 
AKP İlçe Başkanı 
Başkanı Enver Şahin 
ise yeniden başkanlığa 
seçilen Osman Turan'ı 
kutlayarak seçim
lerden seçime gezen 
parti olmadıklarını 
hatırlattı.
'KEŞKELER! AZ OLAN 
BİR KENT İSTİYORUZ' 

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, sivil 
toplum örgütlerini ve 
dernekleri hep ziyaret 
ettiklerine dikkat çeker 
ken, halkın hep içinde 
olduklarını, her keşi 
min görüşlerini aldık
larını ve doğruları, doğ 
ru mekanlarda, doğru 
kişiler tarafından 
söylenmesi 
gerektiğini ifade etti. 
"Geçmişte yapılan 
keşkeler! çoğaltmamız 
lazım. Bu çarpıklıklar 
keşkelerden geliyor. 
Keşkeleri az olacak 
yarınlar için hep birlik
te çalışalım. Çarpık 
yapılaşmada herkesin 
sorumlulukları var" 
diye konuşan Şahin, 
sözlerine şöyle 
devam etti.
"Biz sesli düşünen 
bir ilçe teşkilatıyız. 
3 yaşından bu yana 
Gemlik'te yaşıyorum. 
Çocukluğum Gemlik’te 
geçtiği için Gemlik’in 
her şeyini iyi bilirim. 
Gemlik’e global 
baktığımız zaman 
güzel ve şirin 
Gemlikimizi hep 
birlikte mahvettiğimizi 

görüyorum.
Bundan sonra 
Gemlik kimliğini 
bulmalı Turizm kenti
mi, sanayi kenti mi 
olmalı bilmeliyiz.
Sivil toplum örgütleri 
ve dernekler yan
lışların karşında olarak 
çok katılımcı olsun. 
Ortak akılla projeler 
üretelim, yapalım.
AKP olarak güzel pro
jeler ortaya koyduk, 
yapılan yanlışlıklarında 
karşısında durduk. 
Belediye Başkanı 
bizim partiden de olsa 
doğrulan konuşmak 
zorundayız. Sesli 
düşünen ilçe teşki
latıyız. Yapılan hatalara 
sessiz kalırsak böyle 
olur. Gemlik hızla 
büyüyen göç alan bir 
yer. Önümüzdeki yerel 
seçimlerde seçmenler 
seçecekleri insanlarla 
mücadele etmeli. Gem 
lik’i düşünen Gemlik’e 
daha iyi hizmet vere
cek birini seçmelerini 
temenni ediyorum. 
Keşkeleri az olacak 
yarınlar için hep 
birlikte çalışalım" 
şeklinde konuştu.
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Kurbanlık
Önce sabah kurbanlıkların 

satıldığı Kömür Depolarının 
bulunduğu bölgeye gittim.

Öğle saatlerine doğru olması
na karşın ortalıkta hiç alıcı yok 
tu.

Türkiye’nin dört bir yanından 
satıcı gelmiş.

Kimi Artvinliyim diyor, kimi 
Trabzonlu.

Kars’tan, Erzurum’dan, Afyon 
dan gelen satıcılar var.

Bir ağıl çadırda büyükbaş 
satan Artvinliye, satışlar nasıl 
gidiyor diye soruyorum.

- Daha siftah yapmadık diyor.
Fiyatlar nerelerde diyorum
- Geçen yıl ki fiyatlarla hayvan 

satıyoruz. Ama, samanın balya 
fiyatı ile yemin fiyatları çok yük
seldi. Biz yine de hayvanlara 
zam yapamıyoruz diyor.

O’na şans diliyor ve bu kez 
küçükbaş hayvan satan bir 
Karadenizli satıcının ağıl çadırı
na yanaşıyorum.

Kolay gelsin. Hayvanınız çok 
pazarda pek kimseler yok. 
Neden diye soruyorum.

Gemlik’te alıcıların son gün
leri beklediğini söylüyor.

Hem hayvanı barındırma 
sorunu olduğunu hem de son

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmall.com

günlerde fiyatları daha da ucuz 
/ayacağının düşünüldüğünü söy 
lüyor.

Hayvan pazarının çevresi her 
zamanki gibi pislik içinde.

Hayvanların altından alınan 
atıklar arka taraflara yığılıyor.

Gübre kokusundan burnu 
nuzun direği kırılabilir.

Ama buna aldırış eden yok.
Hijyen koşulları o bölgede 

geçmiyor.
Ben birçok yazımda, Çevre yo 

lunun üst kısmını, bilhassa 
kömür depolarının bulunduğu 
bölgeyi Gemlik içindeki köy 
olarak gördüğümü belirtiyorum.

Bu bölgede durum dün de 
böyleydi, bugünde.

Çevrede oturanlar hayvan 
besledikleri için, ağıllarından 
çıkardıkları gübreleri yakındaki 
meydana yığarak bekletiyor ve 
daha sonra satıyorlar.

Bu nerede olur.
Tabii ki köylerde..
Aslında Gemlik’te genel görü 

nümüyle bir köy değil mi?
Kente tepeden veya Bursa’ 

dan gelişte baktığınızda "Ne 
güzel bir yer burası” dersiniz. 
Ama içine girdiğinizde, büyük bir 
köy olduğunu anlarsınız.

Kaymakamlık kurbanda kesile 
cek hayvanların derilerinin yasal 
kurum olan Türk Hava Kuru 
mu’na bağışlanmasını duyurdu.

Ama buna aldıran olmaz.
El altından Kur'an kursları, 

cemaat öğrenci yurtları, tarikat 
yuvaları, cami dernekleri yasağa 
karşın derileri toplarlar.

Mantıklı düşündüğünüzde, 
devletin yaptığı doğru değil mi?

THK verilen derilerini gelirleri 
Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay 
gibi' hayır kurumlarına dağıtıl/ 
yor.

Toplanan deriler belge kar 
şılığı kullanıldığı gibi satıştan el 
de edilen gelirin nasıl kulla nıl 
dığı da kamuoyuna açıklanıyor.

Ya diğerlerinin..
Kimin ne yaptığı belli değil.
Paranın hangi ellerde nasıl 

kullanıldığını kim denetliyor belli 
değil.

İşin bu yönü yanında kesim 
de her yıl bir sorun oluyor.

Kaymakamlıkça oluşturulan 
kurul kesim yerlerini her yıl açık
lıyor.

Ama imam bildiğini okur 
örneğindeki gibi vatandaş yine 
bağ-bahçe ve sokak aralarında 
kesim yapıyor.

Yağmurlu havalarda sokakta 
kesilen kurban kurban olmaktan 
çık.'yor. Bu yıl bu konuya biraz 
daha dikkat etmek gerektiğine 
inanıyorum.

Kurbanlıklar alıcılarını bekli 
yor.

Vatandaşın mali yapısı bozul
dukça dini cezibesini yerine 
getiremiyor.

Nüfus büyüyor ama kurban 
kesen azalıyor.

Kurban keserken kurbanlık 
olmamaya dikkat etmek de 
gerekiyor.

AKP’den Karadenizlilere ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin 
başkanlığında 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İl Genel 
Meclis Üyeleri, 
Belediye Meclis 
Üyeleri ve Gençlik 
Kollarından oluşan 
teşkilat mensupları 
Karadenizliler 
Derneği’ni ziyaret 
etti. AKP'liler 
Karadeniz liler 
ziyaretinde 
Dernek Başkanı 
Yaşar Bulun ve 
Dernek üyeleri 
tarafından karşılan 
dı. Karadenizliler 
Derne ği Başkanı 
Yaşar Bulun, ziyaret
ten dolayı AKP İlçe

-——--------

Teşkilatına teşekkür 
ederek, "Seçimden 
öncede seçimden 
sonra da bizleri 
ziyaret ettiniz. 
Halkın içinde 
oldunuz. Kamuo 
yundan da takip 
ediyoruz. Gemlik’in 
güzel bir ilçe 
olması hepimizin 

temennisidir” dedi. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, bu 
tür ziyaretleri 
6 yıldır aralıksız 
gerçekleştirdiklerine 
dikkat çekerek, 
hep halkın içinde 
olduklarını bireylerin, 
dernek yöneticilerin 
söyledikleri bizler 
için önemli olduğunu 
ve Gemlik'in 
yaşanabilir bir kent 
olması için herkesin 
üzerine düşen 
görevi yapması 
gerektiğini söyledi. 
Dernek üyeleri ise 
AKP'nin hephalkın 
içinde olduğunu 
ancak yerel 
yönetimden aynı 
anlayışı göremedik
lerini ifade etiler.

Atatürk, Tarım, Cumhuriyet ve Ben konulu resim yarışmasında Özel 
Aykent İlköğretim Okulu öğrencisi Mürvet Bayraktar ödülünü aldı

ı öğrenciye mansiyon odulu
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
ödüllerine bir 
yenisini daha 
ekledi.
Bursa Ziraat 
Mühendisleri Odası 
tarafından il 
genelinde düzenle
nen “Atatürk, Tarım, 
Cumhuriyet ve Ben” 
konulu resim 
yarışmasında 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
3/B sınıfı öğrenci
lerinden Mürvet 
Bayraktar, okuluna 
mansiyon ödülü 
kazandırdı.
Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Burçak 
Uslu gözetiminde 
Atatürk, Tarım ve 
Cumhuriyet’i anlatan 
Mürvet Bayraktar 
ödülüne kavuştu.
Bursa Setbaşı 
Belediye 
Kütüphanesi’nde 
düzenlenen törende 
dereceye giren 
tüm öğrencilere 
ödülleri Atatürkçü

Düşünce Derneği 
Bursa Şubesi 
yetkilileri 
tarafından verildi. 
İlçemizden bir 
tek Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Mürvet 
Bayraktar, çizdiği 
resimde Atatürk’ün 
tarıma verdiği 
önemin yanında 
Gemlik zeytinliklerini 
resme döktü.

Perşembe günü 
Bursa’da düzenlenen 
törende Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
Görsel Sanatlar 
öğretmeni Burçak 
Uslu ve ailesiyle 
katılan Mürvet 
Bayraktar, mansiyon 
ödülü yanında 
başarı belgesi 
almaya da layık 
görüldü.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Eda ‘Hm tokalı iaşaıılı ıltf
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Kuzey Irak'ta bulunan 
PKK kamplarına 
yapılan sınır ötesi 
operasyonun 
başarıyla sonuç
landığını ve kara 
kuvvetlerinin de 
destek unsurlarıyla 
herekata katıldığını 
söyledi.
KANDİL DAĞI 
BOMBALANDI 
Erdoğan, operasyon
la ilgili ilk değer
lendirmeyi İzmir'in 
Ödemiş ilçesinde 
yapılan toplu açılış 
töreninde yaptı.
Erdoğan şöyle 
konuştu: 
“Verdiğimiz yetki 
doğrultusunda Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
Irak'ın kuzeyinde 
terör örgütü hedefler
ine, örgütün kamp 
merkezlerine yönelik 
kapsamlı hava 
harekatını bu gece 
icra etmiştir.
Memnuniyetle ifade

etmek isterim ki gece 
şartlarında 
gerçekleyen bu 
harekat ilk değer
lendirmelerimize 
göre başarılı 
olmuştur. Hedeflerini 
vuran hava kuvvet 
lerimize ait 
savaş uçakları 
sağ salim üslerine 
dönmüş, kara 
kuvvetlerimiz destek 

unsurlarıyla herekata 
iştirak etmiştir. 
Hedeflerin isabet 
oranlarına belirlem
eye yönelik değer
lendirme çalışmalara 
devam etmektedir. 
Bu harekatın icra 
ve planlamasında 
görev alan başta 
Genelkurmay 
Başkanım olmak 
üzere kuvvet komu

tanlarımız, kahraman 
pilotlarımız ve tüm 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin men
suplarını şahsım, 
hükümetim ve mil
letim adına tebrik 
ediyorum, 
kutluyorum. 
Biz hükümet 
olarak bölücü 
terör örgütüne 
karşı siyasi askeri 
diplomatik sosyol ve 
ekonomik bütün 
araçları en etkili 
biçimde kullanmaya 
kareliyiz. Ülkemizin 
milletimizin birlik ve 
bütünlüğü Huzur ve 
selameti için 
verdiğimiz bu 
mücadele içerde ve 
dışarda aynı 
kararlılıkla devam 
edecektir.” 
Erdoğan'ın açıkla
maları törene katılan 
vatandaşlar tarafın
dan alkışlar ve 
“Kahrolsun PKK” 
sloganlarıyla 
karşılandı.

Askeri lojmanda patlama

Bartın Merkez Kemer 
köprü Mahallesinde 
bulunan Deniz Üs 
Komutanhğı'na bağlı 
askeri lojmanlarda 
patlama meydana 
geldi. Patlama sesiy 
le birlikte bölgeye 
çok sayıda polis, 
itfaiye ve ambulans 
sevk edildi. 
Patlamanın kalorifer 
kazanının basıncı 
sebebiyle meydana 
geldiği anlaşıldı 
Bartın'da dün sabah 
saatlerinde meydana 
gelen patlama sebe
biyle panik yaşandı. 
Kemerköprü'de bulu 
nan Deniz Üs Komu 
tanlığı lojmanlarında 
patlama sesinin 
duyulması herkesi 
korkuttu. Patlamanın 
ardından lojmanların 
olduğu bölüme 
çok sayıda polis ve 
asker sevk edildi. 
Polislerle birlikte

3 itfaiye aracı ve 
20 itfaiye eri ve 1 
ambulans da olay 
yerine sevk edildi. 
Patlama sonrası 
lojmanda bulunanlar 
da büyük panik 
yaşadı. Evlerinden 
dışarıya çıkan loj
man sakinleri patla
manın sebebini 
kısa sürede anladı. 
Lojmanlara ait 
kalorifer kazanının 
yüksek basınç 
sebebiyle patladığı 
anlaşıldı.
Patlama sonrasında 
dumanlar yük
selirken, olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 
yangını kısa sürede 
kontrol altına 
alarak söndürdü. 
Patlama sırasında 
yaralanan olmazken, 
konu ile ilgili 
olarak soruşturma 
başlatıldığı 
öğrenildi.

Gemlik Körfez
CfLlK-|«İLK«fLeK»İYA»l«AZETt»l

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

YILBAŞINA AZ KALDI
HEDİYELİKLERİNİZİ ALDINIZ MI?

/

54 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

jWW-rrîı»

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 S6 83 Faz: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursaray B etabında test sürüşleri başlıyor

şüne başlayacak. 
Sistemin enerji hatları 
ile ilgili denemeleri 
şubat ayına kadar 
sürecek. B etabı ile il

gili son rötuşlar sürer 
ken, raylara oturtula
cak bir vagon, yeni 
kurulan enerji sistem
ini, yaklaşık 2,5 ay

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin, en 
önemli toplu ulaşım 
yatırımlarından olan 
ve hafif raylı sistemi 
kentin doğusuna 
ulaştıracak BursaRay 
B etabına, bugünden 
itibaren elektrik 
verileceğinden, 
bu bölgedeki vatan
daş ların dikkatli 
olmaları istendi.
Haşimişcan Cadde 
si'nden başlayan ve 
toplam 4 bin 800 
metre uzunluğundaki 
hattın 1 kilometresi 
tünel, 450 metresi ise 
viyadükten oluşan 
BursaRay B etabı, 
enerji verilmesinin 
ardından test sürü

boyunca, hat üzerin 
de yapacağı turlar ile 
test edecek.
BursaRay B etabının 
yolculu deneme sefer 
lerine ise 2008 yılının 
mart aylarında başla
ması hedefleniyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı. 
Hikmet Şahin, şehir 
içindeki toplu ulaşı 
mın kalitesini artıra
cak BursaRay B etabı 
sayesinde Yıldırımlıla 
rın da çağdaş ulaşım
la buluşacağını kay
detti. 41 ayda yapılan 
10 kavşakla, Doğu 
Yakın Çevre Yolu, Ata 
Bulvarı ve hizmete 
açılan daha birçok 
alternatif güzergahla

Bursa trafiğinin 
nefes aldığını 
ancak ulaşıma daha 
yapacakları yatırımlar 
olduğunu vurgulayan 
Başkan Şahin, şöyle 
dedi: "BursaRay B 
etabı da kentteki 
toplu ulaşımın bir kat 
daha modernize ede
cek önemli bir yatı 
rım. Çok zorlu bir 
bölgede inşa edildi 
ğinden dolayı Şehre 
küstü'nden Gökde 
re'ye kadarki olan 
bölgede işçilerimiz 
adeta iğne ile kuyu 
kazdılar. 450 metre 
uzunluğundaki 
Gökdere Viyadükü de 
mimari bir şaheser. 
Elektrik batlarındaki

işçiliklerin devam 
ettiği hatta enerji 
verilmeye başlana 
cak. Zaman zaman 
test sürüşleri yapıla
cak. Şubat ayına 
kadar sürecek test 
lerde hattaki eksiklik
ler tespit edilecek.
Şubat ayında itibaren 
ise güzergahta den
eme seferleri yapıla
cak. B etabı tamam
lan dığında bek
lediğimiz sabra 
değecek, hemşehri
lerimizin yaşamaktan 
keyif duyacakları bir 
Bursa imar etmek 
için çalışıyoruz. 
Hedefimiz Bursa'da 
yaşamı kolaylaş
tırmak.”

Bursa’da hırsızlar süs havuzlarına dadandı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından, 
şehrin ana arterlerin 
de ve cazibe merkez
lerinde oluşturulan 
süs havuzları hırsız 
ların hedefi oldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından, 
başta yeni trafiğe açı

lan kavşak ve refüj 
lerde olmak üzere 
kentin birçok farklı 
noktasında inşa edi 
len süs havuzlarının 
fıskiye sistemlerine 
hırsızlar dadandı. 
Hırsızların, Merinos 
Kavşağı ve Soğuk 
kuyu Kavşağı’ndan

bugüne kadar yak
laşık 100 adet fıskiye 
sisteminin bir parçası 
olan nozullardan ve 
metrelerce elektrik 
kablosu çaldıkları 
öğrenildi. Ayrıca 
Orhangazi Parkı’nda 
ki havuzun pompa 
sistemine ise çal

maya çalışırken 
hasar veren bir 
kişinin, Merinos 
Kavşağı’n daki siste
mi çalmaya çalışırken 
bakım ekipler tarafın
dan yakalanarak 
güvenlik güçlerine 
teslim edildiği 
kaydedildi.

Hırsızların, havuzların 
yapıldığı günden bu 
yana çaldığı sistemler 
ve açtığı zararların 
Büyükşehir Belediye 
şi’ne yakla şık 50 bin 
YTL’ye mal olduğunu 
belirten yetkililer, . 
vatandaşlar dan bu 
konuda daha duyarlı 
olmalarını istedi. 
Belediyenin sürekli 
denetiminin mümkün

olmadığını, hırsızların 
ise sistemleri çalmak 
için özellikle gece 
yarısından sonra 
havuzların kapatıldığı 
saatleri seçtiklerini 
ifade eden yetkililer, 
hırsızlık duruma 
şahit olduklarında 
vatandaşlardan, 
belediyeye ve güven
lik güçlerine bildir 
melerini istediler.

KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve HUZURUN 

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ADRESİ BERKAY ET 

BU BAYRAMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYACAKTIR.

KENDİ ÖZEL BESİMİZ, YÖREMİZ HAYVANLARINDAN OLUŞAN, 
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 

ÖZEL KESİM YERİMİZ OLAN KURTUL KÖYÜNDE VE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ 
GEMLİK BELEDİYE MEZBAHASINDA BAYRAM GÜNLERİNDE, İSLAMİ KURALLARA UYGUN 

VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI
Net Kemikli Et : 12.00-YTL
(Kesildikten sonra tartım)

1 Adet Büyükbaş Kesim: 150.00 - YIL 
(İstenildiği gibi parçalama dahil) 

BÜYÜKBAŞ HİSSEYE DE GİRİLEBİLİR.

BERKAY ET
Berkay KIRMIZIAY 

0.532 779 91 94 - 0.535573 11 90

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI

Canlı Tartım : 7.50-YTL
1 yaşındaki kıvırcık koçlar 40-50 kg canlı ağırlıktadır. 
Daha yukarıda kilolarda hayvanın yağ oranı 
artığından tarafımızdan tercih edilmemiştir.

1 Adet Koç Kesim 35.00 -YTL

Gemlik Belediye Mezbahası 
Orhangazi Cad. Sonu

KREDİ KARTI 
GEÇERLİDİR.

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER
Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi kesim 

yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki tesisimizde kesim 
hizmetinden yararlanabilirler. Sıra kayıt işlemleri 

başlamış olup müracaatlann şahsen Belediye mezbahasına 
yapılması gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ KESİM : 150.00 - YTL 
(Dört parçaya ayrılır.)
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 35.00-YTL 

REZERVASYON İÇİN TEL: 0.224 5151148 
CSM. (Haydar Bey) : 0.532 65717 74
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Bara alınmayınca 
kurşun yağdırdı

Demirbank davasında karar çıktı
Bursa'da gece 
kulübüne alınmayan 
bir şahıs, etrafa rast- 
gele kurşun yağdırın
ca 2 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
gece saat 02.00 
sıralarında G.K. (29) 
isimli şahıs, gittiği 
gece kulübünde 
içeri alınmayınca 
kapıdaki korumalarla 
sözlü tartışmaya 
girdi. Tartışma 
sonrası kulübün 
patronunun 
arkadaşı olduğunu 
söyleyen G.K., 
işyeri sahibinin . 
kapıya çağrılmasını 
istedi. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
üzerine genç adam 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
Gemlik Körfez

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

belindeki silahı 
çıkararak, etrafa 
rastgele ateş 
etmeye başladı. 
Olayda, Celal 
Şafak (36) sağ 
ayağından, 
Duruler Sanyürek 
(33) ise sırtından 
yaralandı. G.K., 
Osmangazi 
Araştırma Bürosu 
ekipleri tarafından 
gözaltına alınırken, 
Celal Şafak Vatan 
Hastanesi'ne, 
Duruler Sanyürek 
ise Çekirge 
Devlet Hastane 
si'nde kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

Bursa'da, 7 yıl önce 
sahte belgelerle 
Demirbank'tan 
3 milyon dolar 
kredi aldıkları iddia 

edilen 8 kişiden 4'ü, 
toplam 18 yıl hapis 
ve 5 milyon 796 bin 
YTL para cezasına 
çarptırıldı.
1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"özel bankayı 
dolandırmak" 
suçundan yargılanan 

8 kişiden 4'ünün 
beraatine karar 
verilmiş, diğer 4 
kişiye ise ceza 
verilmişti. Yeni 
TCK'nın lehe olan

Kocasının kredi kartını çalınca gözaltına alınd
Samsun'da eşinin 
kredi kartını 
çalarak alışveriş 
yapan bir kadın, 
kocasının şikayeti 
üzerine gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Gaziosman 
paşa Mahallesi'nde

hükümlerinin 
uygulanması için 
bozulan dava 
yeniden görüldü. 
Haklarında 10'ar 
yıla kadar hapis 
cezası istenen 

kocası Burhan 
K.'nin (30), 
cüzdanından 
Garanti Bankası'na 
ait kredi kartını 
çaldığı iddia edilen 
Seyhan K. (27), bin 
898 YTL tutarında 
alışveriş yaptı. 
Kredi kartının 

sanıkların, 
TMSF'ye devredilen 
Demirbank'ın 
Malta Şubesi Müdür 
Yardımcısı M.A.'nın 
yardımı ile Akaylı 
Tekstil adına bu 

çalındığını ve 
alışveriş 
yapıldığını fark 
eden Burhan 
K., polise şikayette 
bulundu. Polis, 
yaptığı araştırma 
sonucu kredi 
kartını kocasının 
cüzdanından çalıp 

bankadan 3 milyon 
dolarlık usulsüz 
kredi aldıkları 
ileri sürülüyor. 
Duruşmaya sanıklar
dan sadece A.K. ile 
H.K. katıldı. Sanık 
avukatları, müvekkil
lerinin suçsuz olduk
larını belirterek, 
beraatlerini talep etti. 
Mahkeme, sanıklar
dan H.K., A.K., 
A.A.D. ve M.A.'yi 
özel bankayı 
dolandırmak 
suçundan 4'er yıl 
6'ar ay hapis ve 
Ter milyon 449'ar bin 
YTL para cezasına 
çarptırdı.

alışveriş yaptığı 
iddia edilen 
Seyhan K.'yi 
gözaltına aldı. 
Polise ifade veren 
Seyhan K., 
savcının talimatı 
doğrultusundan 
serbest 
bırakıldı.

i BAYMUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

ÇPa/ttîSL 1

I
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATILIKveKte^

IBursa 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 I
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

umutlarla dolu yepyeni 
bir yıla başlarken, 

ritmini hiç kaybetmeyecek 
eğlence dolu bir partiye nedersin?

s

Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir
* Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 

* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon: 0 224 525 17 00 GSM : 0 532 546 45 75 

cTiinvn GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı) 
5)1 UÜT ? No; 2 GEMLİK Tel: 0 224 514 41 71

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

l
&

İMacîde &ZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

I ı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2008’de dış 
borcumuz azalacak

Avrupa Merkez 
Bankası, aralık ayı 
Mali istikrar Gözden 
Geçirme Raporu'n 
da, 2008'de Türki 
ye'nin dış borcunda 
iyileşme olacağı, 
cari açığın ise büyü 
mekle birlikte 
2006'daki düzeyine 
çıkmayacağı tah
mininde bulundu 
Avrupa Merkez 
Bankası'nın yılda iki 
kez hazırladığı “Mali 
İstikrar Gözden 
Geçirme” raporların
dan Aralık ayına ait 
olanında seçilmiş 
yükselen piyasa 
ekonomileri için 
“Mali kırılganlık 
göstergeleri” yer 
aldı. Latin Amerika, 
Asya ve Avrupa'dan 
örneklerin verildiği

ise bu yıl dış borç 
GSYİH'mn yüzde 
52'si olacak. Dış 
borç gelecek yıl 
GSYİH'mn yüzde 
49'una düşecek. 
Rakam 2006'da ise 
yüzde 55 olarak 
gerçekleşmişti. 
Avrupa Merkez 
Bankası Türkiye'nin 
kısa vadeli dış 
borçlarının rezervler
ine oranını bu yıl 
yüzde 113, gelecek 
yıl ise yüzde 120 
olarak tahmin etti. 
Kısa vadeli dış 
borçların rezervlere 
oranı 2006'da yüzde 
114 olmuştu.
2006'da Türkiye 
GSYİH'sının yüzde 
7.8'i düzeyinde olan 
cari açığın bu yıl 
yüzde 7.0 olarak 

tabloda Avruoa'dakı 
yükselen piyasalar 
olarak Türkiye ve 
Rusya ele alındı.
-İYİ, KÖTÜ VE 
KÖTÜNÜN İYİSİ ...- 
AMB'nin dış borç 
tahminlerine göre

gerçekleşeceği, 
2008'de ise yüzde 
7.5'a yükseleceği 
belirtildi. 2008'deki 
rakam bu yıla göre 
yüksek, 2006'ya 
göre ise düşük tah
min edilmiş oldu.

Memur 388 YTL zararda
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme 
Merkezi'nin yaptığı “Gelir Dağılımında Ada 
et Mi, Ücretteki Sefalet Mi?” araştırmasın
da, Türkiye ekonomisinin son 7 yıldır kesin
tisiz büyüdüğü ancak memurların gelir 
dağılımdaki adaletsizlikten dolayı 388 YTL 
zararda olduğu belirtildi. Türkiye Kamu-Sen 
Araştırma Geliştirme Merkezi'nin “Gelir 
Dağılımında Adalet Mi, Ücretteki Sefalet 
Mi?” araştırmasına göre, 2007 yılı için 
öngörülen yüzde 5'lik büyüme hedefi 
tutarsa AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılı ile 
2007 yılları arasında ekonomideki büyüme 
41.4 olacak. Aynı dönemdeki TÜFE artışı ise 
yüzde 81 dolayında gerçekleşecek. Söz 
konusu süreçte memur maaşlarına yapılan 
artışlar, enflasyonla sınırlı kaldığından 
memur sendikalarıyla mutabakat sağla nan 
2006 yılı haricindeki yıllarda maaş artışları, 
memur sendikalarının teklifleri göz önüne 
alınmayarak yapıldığından, ekonomideki 
büyümeden memurlar hiç faydalanamadı.

GEMljK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
YAŞAMIN KIYISINDA
TESTERE 4

SATILIK
2004 MODEL OPEL ZAFİRE

1,6 ELEGANCE 
KLİMA - ÇİFT SUNROFF-ABS 

TEL: 0 532 255 45 01

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Seanslar
12.00 - 14.15. - 16.30 - 20.15
12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI 

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 

14-16 grubunda 
oynanan maçta 
Gemlikspor, Öz 
Karadenizspor'u 
5-1 yendi.
Gemlikspor'dan 
25. dakikada 
Veda ile 39. 
dakikada Berkan'ın 
attığı gollere 
Öz Karadeniz 
7. dakikada İsmail'in 
attığı golle 
cevap verince 
ilk yarı 2-1 bitti. 

İkinci yarıda üstün
lüğünü sürdüren

Gemlikspor, 63'te 
Feyzullah, 70'te 
Eren ve 76'da yine 
Veda'yla bulduğu 
gollerle maçı 
5-1 kazandı.

SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Osman Erezkara (8) 
Savaş Ahmetoğlu (8) 
Cengiz Korucu (8) 
GEMLİKSPOR : 
Bilal (5) Oğuzhan (6) 
Veysi (6) İzzet (6) 
Haşan (6) Adnan (6) 
Veda (7) Feyzullah (6) 
(Eyüp 4) Berkan (6) 
8Doğan 4) Metin (7) 

Murat (4) (Eren 5) 
ÖZ KARADENİZ : 
Haşan (3) 
Selahattin (3) 
Murat (3) Muharrem 
(3) Ümit (3) 
(Mehmet 3) Ömer (4) 
Ferhat (3) (Selçuk 3) 
Orhan (4) İsmail (6) 
Ahmet (3) (Tolga 3)
Çağrı (3) 
GOLLER : 
Dk. 25-76 Veda, 
Dk. 39 Berkan, 
Dk. 63 Feyzullah, 
Dk. 70 Eren, 
(Gemlikspor) 
Dk. 7 İsmail (Öz 
Karadeniz)

Kurtuluş 3 puanı 2 golle aldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İnegöl Kurtuluş 
Gemlik'te oynadığı 
İznikspor maçını 
Gökalp ve Hüseyin'in 
attığı gollerle 2-0 
kazanarak puanını 
19'a çıkarırken İznik 
spor 13 puanda kaldı. 
İki tarafında mutlak 
galibiyet için çıktığı 
maçın 10. dakikasın

da gelişen Kurtuluş 
atağında Gökalp 
attığı golle takımını 
1-0 öne geçirdi. 
Devrenin bu skorla 
bitmesi beklenirken 
45 dakikada kale 
önündeki karambolde 
Kurtuluş kazandığı 
penaltı ile ikinci gol 
fırsatını yakaladı. 
Atışı kullanan kaptan 

Hakan'ın şutunu 
İznik kalecisi Murat 
çelerek golü önledi 
ve ilk yarı 1-0 Kurtu 
luş'un galibiyetiyle 
kapandı.
İkinci yarı Kurtu 
luş'un daha çok fırsat 
yakaladığı maçta 
İznik beraberlik için 
bastırırken Kurtuluş 
yakaladığı gollük 

pozisyonları İbra 
him'le değerlendi
remedi. Dakikalar 9O'ı 
gösterirken oyuna 
ikinci yarıda giren 
Hüseyin 18 üzerinden 
vurduğu isabetli şutla 
Kurtuluş'u 2-0 öne 
geçirdi ve maç bu 
skorla sonuçlandı. 
SAHA :
Gemlik Atatürk

HAKEMLER:
Bora Aladağ (8) 
Savaş Ahmetoğlu (8) 
Cengiz Korucu (8) 
İZNİKSPOR : Murat 
(5) Serkan Çelik (5) 
Sedat (6) Kadir (5) 
Sercan (5) Ahmet (5) 
(Onur 5) Kenan (6) 
Ömer (4) (Serkan 
Çiftçi 2 yerine 
Mustafa 2) Ümit (4)

Necati (5) Recep (5) 
İNEGÖL KURTULUŞ : 
Tarkan (5) Fatih (6) 
Gafur (7) Adem (7) 
Cihan (6) Mehmet (7) 
İbrahim (6) Sami (6) 
(Hüseyin 5) Gökalp 
(6) Hakan (7) Erdi (6) 
GOLLER : Dk. 10 
Gökalp Dk. 90 
Hüseyin (İnegöl 
Kurtuluş)

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazefesi.com

http://www.gemlikkorfezgazefesi.com
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Sınav stresi ruh 
sağlığını tetikliyor Kış aylarında beslenmeye dikkat!
Rehberlik ve Psiko 
lojik Danışman Meh 
met Menekşe, sınava 
hazırlık sürecinde 
yaşanan stres ve 
gerginliğin öğrenci 
nin ruh sağlığı ya 
nında aile içi ilişki
lerini de olumsuz 
etkilediğini, bu ne 
denle anne babaların 
tutum ve davranış 
larının son derece 
önemli olduğunu 
söyledi.
Anne ve babaların 
aile içinde ve sınava 
hazırlık sürecinde 
aldıkları önlemlerin 
ne kadar işe yarayıp 
yaramadığını sorgu- 
amalarını isteyen 
ı/lehmet Menekşe, 
"Çocuğunuza destek 
olacağım derken kös 
tek olmayın" diyerek 
anne ve babaları 
uyardı. Sonuç odaklı 
değil çaba odaklı 
hareket edilmesi 
gerektiğini, çocuğun 
olumlu çabaları 
üzerinde durulması 
gerektiğini belirten 
ve çocuğun ödül
lendirilmesini 
isteyen Menekşe, 
"Bir dersten yapa
bildikleri üzerinde 
durun ve '5 matem
atik netiyle hiçbir 
yeri kazanamazsın' 
yerine, '5 matematiği 
yapan 8'i de yapar' 
diyerek çocuğunuzu 
yüreklendirin. 
Çocuğunuzun 
çalışma yöntemini, 
aldığı puanları 

hiç kimseyle 
karşılaştırıp, 
kıyaslamayın. 
Kıyaslanmak 
kendine güveni 
azaltır, kıyaslayana 
yönelik öfke 
uyandırır, kişinin 
kendisini zayıf ve 
güçsüz hissetme
sine neden olur. 
Sürekli kıyaslanan 
çocuğun özgüveni 
düşer ve düşük 
özgüven akademik 
başarı önünde 
ciddi bir engeldir" 
dedi.
Anne ve baba 
olmanın bir okulu
nun olmadığını, 
geleneksel çocuk 
yetiştirme yöntem
lerinin günümüzde 
yaşanan problem
lere sağlıklı çözüm 
getirmediğim, 
anne ve babaların 
günümüzde 
daha bilgili ve 
ilgili olmaları 
gerektiğini belirten 
Menekşe, "Çocuk 
aileyi, gençler 
toplumu yansıtır. 
Çocukta bir problem 
varsa mutlaka 
ailede de vardır. 
Çocuğun bir 
ayağı anne, öteki 
babadır. Çocuğun 
uyumlu, dengen 
bir kişilik özelliği 
geliştirmesinde 
bu iki ayağın 
yere sağlam ve 
dengeli basması 
gerekir" diye 
konuştu.

Kış aylarında gerek 
yiyeceklerin çeşitlili 
ğinin azalması, 
gerekse enfeksiyonel 
hastalıkların art
masıyla insan metab
olizmasının direnci 
azalırken, çevresel 
etmenlerin katkısıyla 
hastalıklar ve çeşitli 
sağlık problemleri 
insanı kolayca 
yakalayabiliyor. 
Türkiye Hastanesi 
Diyet Uzmanı Bahat 
tin Arslan, sağlıklı bir 
bağışıklık sisteminin 
kendimizi iyi hisset
memizi, iyi görün
memizi ve enerjimizi 
daha iyi kullanmamızı 
sağladığını belirterek, 
direncimizi düşüren 
etmenleri şu şekilde 
sıraladı:

Yetersiz ve denge
siz beslenme.
- Turfanda ve katkı 
maddeleri içeren ve 
doğal olmayan sebze 
ve besinlerin kışın 
çok tüketilmesi.
- Vitamin ve mineral 
içeriği düşük fast- 
food gıdaların tüketi
minin artması.
- Hareketsizlik ve 
buna banlı olarak şiş
manlığın artışı.
- Doktor tavsiyesi 
olmadan kullanılan 
antibiyotik içerikli 
ilaçların, bakteri ve 
virüslerin dirençlerini 
ve güçlerini arttır

ması.
- Kışın kapalı ortam
larda uzunca süreler 
kalınması.
- Çevre kirliliği ve 
elektromanyetik ışı
malara maruz kalma. 
- Sebze ve 
meyvelerin az 
tüketilmesi.
- Alkol ve sigara 
tüketimi."
Kış aylarında vücut 
sıcaklığını korumak 
ve artan enerji ihtiy
acını karşılamak için 
sıcak, yağlı ve kalorili 
yiyecek ve içecek
lerin tüketiminin art
tığını, bu yüzden de 
daha kolay kilo 
alındığını ifade eden 
Arslan, bunun da 
bağışıklık sistemini 
zayıflattığını ifade 
etti. Yine çocukların 
özellikle bu dönemde 
açıkta satılan simit, 
börek, döner ve bazı 
fast food tarzı yiye
ceklerden de kolayca 
enfeksiyon kapabile

ceğin! hatırlatan 
Diyet Uzmanı 
Bahattin Arslan, bu 
yüzden bağışıklık sis
temimizi güçlü tuta
cak ve 
çeşitli enfeksiyonlara 
karşı direncimizi art
tıracak beslenme 
öğütlerine uymamız 
gerekeceğini kayded
erek şu bilgileri 
verdi:
"- Antioksidant özel
liği olan C vitamini 
içeren gıdaların bolca 
tüketilmesi enfeksiy
onlardan korunmak 
ve direnci arttırmak 
için gereklidir.
(Turunçgiller, koyu 
yeşil yapraklı gıdalar) 
- Omage-3 yağ 
asidinden zengin 
balığın haftada en az 
2 kez tüketilmesi 
gerekmektedir.
- Yine bağışıklık sis
temini güçlendiren 
ekinezya, mantar, 
yeşil çayın düzenli 
tüketilmesinde fayda 
vardır.
- Antioksidant etkisi 
olan A vitamini (Balık 
yağı, süt, yumurta, 
havuç, kayısı) ve E 
vitamini (Fındık, 
ceviz, Kuru baklag
iller, tahıllar) tüketi
minin artırılması 
gerekmektedir.
- Kereviz, enginar, 
ıspanak, pırasa gibi 
kışın doğal ortam

larında yetişen 
sebzelerin kışın bolca 
tüketilmesi gerek
mektedir.
- Dünya Sağlık 
Örgütü'nün, günde 
en az 5 porsiyon 
sebze ve meyve 
tüketilmesi önerisi 
doğrultusunda marul, 
havuç ve kırmızı 
lahana gibi kış 
sebzeleri ile hazır
lanan salataların 
öğünlerde mutlaka 
yer alması gerekmek
tedir.
- Kış mevsiminde 
tüketimi artan yağlı 
ve şekerli besinlerin 
tüketimini azaltmak 
gerekmektedir.* 
- Domates, salatalık, 
sivri biber gibi kışa 
özgü olmayan turfan
da yetişen sebzelerin 
tüketimi sınırlan- 
malıdır.
- Kış mevsiminde 
kemik ve diş sağlığı 
için gerekli olan D 
vitamini ihtiyacının 
karşılanması için 
güneşli günlerde 
yürüyüşlere çıkmalı 
ve bol bol balık 
tüketilmelidir.
- Probiyotik etkili süt 
ürünlerinin tuKeuıme- 
si gerekmektedir.
- Kahvaltı yapılmalı 
ve kahvaltıda şu 3 
besin (Pekmez, yeşil
lik, peynir) mutlaka 
bulunmalıdır.

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 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 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 5131053
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO S13 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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
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
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MELİS ECZANESİ 
Balıkpazarı Mh. Yedievler Sok. 
No: 44 Tel: 5135265 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2932 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



GÖRKEM
KEBAP ve YEMEK SALONU

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 YU 
3.50 YIL

Çorba + Yemek + Pilav + Ayran+Salata 5.00 YIL
ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:

~ $KEMBE' PA^A’ MERC*MEK’ EZ0CEL'N

I İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK
I - Tel: 0.224 512 20 02

KEBAP ve YEMEK SALONU 
gemlik te ailenizle takat edeceğiniz tek adtes

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.
5.00 YTL.
6.00 YTL.

,/siNIRSIZ KEBAP-KÖFTE 
EV YEMEKLERİ- 
TATLI ÇEŞİTLERİ

/'KAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

YENİADLİYEKARŞISI44/A-GEMLİKTEL:5145238
t İLEM YEMEK SAN; TİC. LTD. 1

TCKNOLOJİK 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 5MILE SH0P7AN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL- Türk Telekem BAŞVURU NOKTASI 
- D-SMART SATIŞ NOKTASIS 
- CEPTELEFONUSATIŞI 
— TURKCELL-VODAFONE-AVEA-KONTÛR SATIŞI 
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI 
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNO10JİK ÜRÜN1ER1

PRATİK KDFDİ Ban'<a ^anIla doİAŞMAdAN tyquN l<REdi seçeneIcLerİ
■ HIbUMI_______ İliTİyAç kREdişi / taşit kRcdisî ve koım kREdisi

ORHANGAZİ CADDESİ NO:2 ■ GEMLİK TEL: 0.224 512H2 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 BOYA 
JOTUN- DÎNİZ 
BOYALARI

S İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUA

•S SIHHİ TÎSİSAT
'S AKSESUAR
•S BİLİMUM İNŞAAT 

MALZEMELERİ

18 Aralık 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

AKP İlçe Yöneticileri bu kez Ziraat Odası yöneticilerini ziyaret etti.

Çelik, “Zeytincinin sesini
Ankara’ya duyurun”

Zeytin üreticisinin 
kuraklık nedeniyle banka 
lara bulunan kredi borçla 
rının ertelenmesi için yapı 
lan taleplerine şimdiye 
kadar hiçbir yanıt alama 
dıklarını bildiren Gemlik 
Ziraat Odası Başkanı Ali 
Çelik, AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'den konuyu 
Bursa Milletvekilleri ne 
aktararak yardımcı olma 
larını istedi. Sayfa 3’de

6 aylık hamile 
kadının ölümü 

şüpheli bulundu 
Sara hastası olduğu öğrenilen 6 aylık 
hamile kadının ölümü şüpheli bulundu. 
Eşinin beynindeki bir rahatsızlık 
nedeniyle ilaç kullandığını söyleyen eşi 
Gökmen Özmen polise ifade verdi. 
Edinilen bilgiye göre, Eşref Dinçer 
Mahallesi Tunç Sokakta ikamet eden 
Gökmen Özmen (28) Sara hastası 
olduğu öğrenilen 6 aylık hamile eşi 
Emine Özmen'in (22) beynindeki rahat
sızlık nedeniyle ilaç kullandığını, sabah 
kaldırmak istediğinde ise ağzından 
köpük geldiğini ve boğularak ölmüş 
olabileceğini söyledi. Cumhuriyet 
Savcılığı talimatıyla Emine Özmen'in 
cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Köylünün bitişi

Ecevit Hükümetinden beri uygulanan IMF ve 
AB istekli politikalar nedeniyle Türk köylüsü en 
zor yıllarını yaşıyor.

Ben bu yaşıma geldiğimden beri zeytin üre 
ficisinin bu kadar ağladığını ve borç batağı içine 
çekildiğini görmedim.

Birlik’in uyguladığı fiyat politikaları, iklim 
koşulları nedeniyle verimin düşüklüğü, ulusal 
zeytin üretim politikalarının olmaması, Türki 
ye'nln neredeyse her bir köşesine zeytin ağacı 
dikilmesi, zeytin üreticisinin ipini çekti.

Marmarabirlik'ten umduğunu bulamayan 
üretici özel bankalara borçlandırıldı.

Devamı sayfa 5’de

Emniyetten 
jayram 

seferberliği 
Bursa İl Emniyet Mü 
dürlüğü vatandaşla 
rın huzurlu bir 
bayram tatili geçir 
melerini sağlamak 
için seferber oldu. 
Bayram boyunca 
polis teşkilatı 24 
saat görev başında 
olacaklarını belirte 
rek, vatandaşlardan 
şüpheli kişileri 
polise bildirmesini 
istedi. Sayfa 8’de

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 
BİZE DANIŞMAYI 

UNUTMAYIN!
TEVFİK SOLAKSUÛAŞI ve OĞULLARI

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA ffffTfTMEnu

Tel: 0.224 513 11 75 ^dunlop

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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[Buluşma
Dostluk ve mutluluk....

Yaşamın anlamsız koşuşturmacası, kaynakların 
daralması, tüketimin körüklenmesi, pembe dizilerde 
sunulanlar "kendimizi" unutturdu..

İnsanlık, saygı, sevgi yerini çıkarlara bıraktı.
Oysa her zaman gerekli olan bir kavram var..
Dostluk..
Dostluk nedir?
Sempati.. İlgi.. Bağlılık.. Yüceltme.. Taçlandırma... 

Sorumluluk duyma..
Yürekten algılama. Bakışlarla anlaşma. Ses tonuyla 

destek verme.
Kesintisiz ilişki..
Dostluk, yitmez, yoktan var olmaz bir duygu.
Bunların hepsi bir araya gelip, zaman içinde gıdım 

gıdım birikerek dostluğun çimentosunu oluşturuyor.
Sağda, solda konuşmalarda adı geçiyor:
Güzel yemek yeme dostu..
Edebiyat dostu. Türk Sanat Müziği dostu. Çocukların 

dostu.. Halkın dostu.. Dostluklar nasıl oluşuyor
Unuttuk..

Bu hızlı kent hayatı dostluk duygusunu, aklımızdan 
aldı.. Yüreğimizden çaldı.

Nasrettin Hoca bir Cuma günü camide cemaate 
namaz kıldırmak üzere ezan okunsun diye bekliyormuş. 
Bir adam gelmiş.

"Hocam" demiş! "Eşeğimi yitirdim..." Hoca da 
adama;

"Şu namazı kıldıralım, senin eşeğin çaresine 
bakarız" demiş.

Hoca namazı kıldırmış, vaazını vermiş ve cemaate 
dönmüş: *

"İçinizde hiçbir dostuyla bir bardak çay içip 
saatlerce konuşmamış, dostuyla sekiz saatlik yürüyüşe 
çıkıp hiç konuşmadığı halde sıkılmadan yürüyüşünü 
.tamamlamanmış ve komşunpq kızına kem gözle baktı 

I riivA riosibilnîni arkadaşını arkadaş Uktan silmis biri var 
mı?" diye sormuş. Arka sıralarda saf tutmuş, sümsük 
tipli biri parmağını kaldırıp,

"Ben varım Hocam." demiş. Hoca eşeğini yitiren 
adama dönmüş,

"Al bu adamı git, bundan büyük eşek olur mu? 
Yitirdiğin eşeğin yerine kullanırsın" demiş.

Dostun yoksa... Eşekten farkın ne?
Olumsuz düşünür Sokrates'e öğrencileri sormuş: 

Dostluk nedir?
Sokrates de onlara şu yanıtı vermiş;
"Çocukluğumdan beri arzuladığım bir şey 

vardır.Kimi insan atları olsun ister...Kimi insan 
köpekleri.Kimisi altını, kimisi de şanı, şerefi; Bense bir 
dostum olsun isterim..."

İnsan biriktiren yaratık... Şan, şöhret biriktiriyor... 
Süper zenginse boğazda villa biriktiriyor. Tablo birik
tiriyor. Repoda para kasalarda naftalin kokulu döviz, 
antika bi riktiriyor. Gençse plak, kaset, cd biriktiriyor. 
Yorgun bir ihtiyarsa namaz niyaz biriktiriyor.

Bazıları da Kuledibi'nde Çukurcuma'ya, Üsküdar'da 
Eskiciler Çarşısı'na, Unkapa nı'nda Horhor'a gidip; anti
ka lambalar, cam şişeler, eski koltuklar, teşbihler, 
tombaklarbiriktiriyor. Alimse kitap biriktiriyor. Cahilse 
kin biriktiriyor.

Dost biriktirmeyi içimizde kaç kişi deniyor? Evet, 
kabul ediyorum, insan birçok kişiyle beraber mükemmel 
dost olamaz, tıpkı aynı zamanda birçok kişiye aşık ola
mayacağı gibi...

Fakat cinnete düştük.
Dost biriktirmeyi unuttuk. Onun için;
’AZİK OLMAK İÇİN, BİR GÜLÜMSEME 

PtKlı/JEYİN.
GEVMEK İÇİN SEVİLMEYİ BEKLEMEYİN.

. ARKADAŞIN DEĞERİNİ ANLAMAK İÇİN, YALNIZ 
KM-Vi BEKLEMEYİN.

ÇAl:3*«AVA BAŞLAMAK İÇİN, EN İYİ İŞİ
BtKLEMEYîN ■

ÖĞÜTLER1 HA AMAK İÇİN, DÜŞMEYİ 
rFKlEMEYİN

YARDIM EDEBİLMEK İÇİN, ^."ANINIZ OLMASINI 
Bt o'zSlLEMEK İÇİN, DİĞERİNİN ACI ÇEKMESİNİ 

BE RAMSMAK İÇİN. AYRILIĞI BEKLEMEYİN, 
Ş^nnne olacak biliyor muyuz?

Verem Savaş Derneği gıda dağıttı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi kurban 
Bayramı ve 
Yılbaşı öncesi 
hastalarına gıda 
yardımında 
bulundu.
Ağırlıklı olarak 
Orhangazi'de 
bulunan hastalarına 
yönelik yapılan 
gıda yardımından 
kayıtlı 25 hasta 
faydalandı.
Dernek Başkanı 
Sevgin Arseven 
ile yönetim 
kurulu üyelerinin 
özverili çalışmaları 
sonucu yardım 
sever insanlardan 
temin edilen gıda 
ürünleri özellikle 
hastalar için 
hazırlandı.
Hazırlanan torbalar 
içinde tavuk, kıyma, 
peynir, yumurta,

et, pirinç, bulgur, 
fasulye, makarna, 
mercimek, nohut, 
şeker, un, çay, sıvı 
yağ, Yayla margarin, 
tahin helva, 2 paket 
zeytin ile 2 adet

SATILIK -KİRAlIK IÜX DAİRELER ve İŞYERLERİ
baytaş’ www.baytaslnsaat.com

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

Balıkpazarı Mahallesi'nde, 
Atatürk İlkokulu yanında, 
A, B ve C Blok 
olmak üzere 3 girişli, 
108 m2 2+1 normal daireler, 
150 m2 3+1 normal daireler, 
220 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri 

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

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

www.frâytasinsaat.com Tel: 5{3 42 21 Fax: 51317 94

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ekmek bulunuyor. 
Dernek Başkanı 
Sevgin Arseven, 
dağıtılan gıda 
yardımlarının 
yanı sıra ihtiyacı 
olan hastaları

ile çocuklarına 
üyeler tarafından 
temin edilen 
giysilerin de 
bayram öncesinde 
verildiğini söyledi.

Dış cephe ısı ve su yalıtımlı 
siding kaplama, 

Doğalgaz Kombi Sistemi, 
S Otoparklı, Asansörlü, 
S Hazır Mutfak, 
v Dış kapı çelik kapı, 
^İç kapılar amerikan kapı, 

Salon ve odalar laminant parke, 
S Islak zeminler seramik

http://www.baytaslnsaat.com
ww.fr%25c3%25a2ytasinsaat.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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P AKP İlçe Yöneticileri bu kez Ziraat Odası yöneticilerini ziyaret etti. 

Çelik, “Zeytincinin sesini 
Ankara'ya duyurun”

Zeytin üreticisinin kuraklık nedeniyle bankalara bulunan 
kredi borçlarının ertelenmesi için yapılan taleplerine şimdiye 
kadar hiçbir yanıt alamadıklarını bildiren Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, AKP İlçe Başkanı Enver Şahin'den konuyu 
Bursa Milletvekilleri ne aktararak yardımcı olmalarını istedi.

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Ziraat 
Odası'na ziyarette 
eden AKP ilçe 
Başkanı Enver Şahin, 
yaptığı konuşmada 
zeytincinin sıkın
tılarını bildiklerini bu 
sıkıntıların konuşarak 
değil, çalışarak aşıla
bileceğini söyledi. 
AKP İlçe yönetimiyle 
birlikte ziyaret ettiği 
Ziraat Odası'nda 
Başkan Âli Çelik, 
EnvetŞahin'e zeytin 
ve sorunları hakkında 
hazırladıkları dosyayı 
vererek, sıkıntıların 
Ankara'da takip/ 

edilmesi iciri 
destek istedi.
Gürle iş Merkezi’nde 
bulunan Ziraat 
Odası’nda bulunan 
Ziraat Odası 
Bürosunda gerçek
leşen ziyarette, 
Oda yönetim 
kurulu üyeleri de 
hazır bulundu.
Zeytin üreticisinin 
kuraklık nedeniyle 
bankalara bulunan 
kredi borçlarının erte
lenmesi için yapılan 
taleplerine şimdiye 
kadar hiçbir yanıt 
alamadıklarını 
bildiren Ali Çelik, 
AKP ilçe Başkanı 
Enver Şahin’den 
konuyu Bursa 
Milletvekilleri ne 
aktararak yardımcı 
olmalarını istedi. 
ALACAKLAR 
BLOKE EDİLDİ 
Zeytinin kuraklık 
nedeniyle yeterince 
sulanamadığı ve 
istenilen ürünün 
alınamadığını 
söyleyen Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, Marmarabirlik'e 
borcu olan üretici
lerin yeni ürünü ala
caklarının kredi aldık
ları bankalar tarafın
dan bloke edildikleri 
için mağdur durumda 
kaldıklarını bu 
nedenle de kredi 
borçları nın ertelen
mesinin gerekli

olduğunu söyledi. 
Gemlik'te ürün 
ekonomisini elinde 
bulunduran Ziraat 
Odası'na ziyaretin 
gecikmişliğine de 
değinen Ali Çelik, 
"Bizim diğer 
odalardan daha 
çok ayrıcalığımız 
olmalıdır" dedi. 
Enver Şahin'e zeytin 
üreticilerinin sıkın
tılarından bahseden 
Ali Çelik, Marmara 
birlik'i örnek göstere 
rek iyi yönetilmediği 
için İstanbul gibi bir 
kentte sadece iki 
adet satış bayiliğinin 
bulunduğunu, 
zeytinin ismi olan 
Gemlik'te ise ne 
yazık ki satış mağaza 
sının bulunmadığına 
dikkat çekti.
"Marmarabirlik ne 
zeytin satabiliyor, ne 
de kendini yeterince 
tanıtabiliyor" diyen 
Ali Çelik, ekonomi 
sinin büyük bölü 
münün zeytine dayalı 
olan Gemlik'in bu 
konuda desteklen
mesi gerektiğini 
savunarak "Üretici 
mağdur edilmeden 
düzlüğe çıkarıl
malıdır" dedi. 
MARMARABİRLİK'E 
SİYASETİ 
KARIŞTIRMAK 
İSTEMİYORUZ 
AKP Gemlik Teşkilatı 

olarak tüm Odaların 
kendileri için aynı 
önemi taşıdığına 
dikkat çeken Enver 
Şahin, Ziraat Odası* 
nın Gemlik'te 
kurulmasında 
öncülük edenleri kut
ladıklarını belirterek 
"Marmarabirlik'teki 
sıkıntıyı sîzlerle 
paylaşıyorum. 
İçine girersek 
siyaseti soktular 
diyecekler. Marmara 
birlik kendi içinden 
bu hale getirildi. 
Türkiye gerçeklerin 
de insanları yanlış 
yere umutlandırmak 
doğru değil. Sıkıntıyı 
birlik içinde hallet
mek en doğru 
karardır" dedi. 
Köylünün şu anda 
sıkıntı içinde oldu 
ğunu ancak bunun 
kendi hatalarından 
kaynaklandığını 
söyleyen Ali Çelik, 
"Parçalı arazide 
tarımın verimli olması 
mümkün değil. Bir 
köyde 60 traktör var, 
ama köye 10 tanesi 
yeterliyse neden 
kredi alınarak traktör 
alınır anlamak 
mümkün değil. 
Üretici traktöre 
verdiği parayı tarlası
na harçamalıdır, 
ürününe eklemelidir. 
Boşuna bankalardan 
kredi alınıyor, sonra 

da sıkıntı çekiliyor. 
Ödemesi mümkün 
olmayan köylüye 
bankalar ne yazık 
ki kredi veriyor. 
Anadolu'nun en ve 
rimli pamuk tarlaları
na zeytin fidanı ekil
di. Şimdi de pamuk 
ithal ediyoruz. Bu 
nasıl tarımdır anla
mak mümkün değil. 
İhtiyaç neyse onu 
ekmeliyiz, ülkenin 
her yeri zeytinlik 
oldu. Tarım arazisi 
varken, kendi 
kendine yetmeyen bir 
ülkenin sanayileşme
si çok zordur. Bizden 
ham zeytinyağı alan 
Ispanya bunu işleye 
rek Amerika'ya satı 
yor. Biz neden bunu 
yapamıyoruz. Bunun 
araştırılması lazım" 
dedi.
DESTEĞİMİZ 
SİZİNLEDİR
Gemlik zeytini 
başta olmak üzere 
her türlü ciddi 
konuda nereye 
gidilecekse 
her zaman 
odaların yanında 
olmaya gayret 
ettiklerini söyleyen 
Enver Şahin, 
"Nereye gide 
çekseniz yanınızda 
olacağız. Sîzler loko
motif olun biz size 
destek verelim." 
dedi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Güzel bir hayal idi....
ARTIK Avrupa Birliği konusunu 

KONUŞMAMALIYIZ..
Çünkü bundan sonra Türkiye'nin AB'ye 

tam üyeliği mümkün değil
Bırakınız tam üyeliği, "ayrıcalıklı üye" 

statüsünü bile vermezler. Sorun onlarda 
değil. Sorun bizde. AB, "adı üstünde",

AvrupalI ülkelerin, devletlerin birliği''...
Türkler için OsmanlI döneminden bu 

yana "AvrupalI olmak özlemi" medeniyet 
özlemidir.

Çağdaş yaşam özlemidir.
AvrupalI olmanın kapısını açacağı için, 

bizi çağdaş yaşam çizgisine taşıyacağı 
için, Avrupa Birliği 'ne katılım önem taşı 
yordu. Avrupa Birliği üyesi ülkeler de 
Türklerin iyi niyetine inanmaya çalışıyordu.

Ama, Türkiye'ye hâkim olan güçlerin, 
ülkeyi müesseseleriyle ve yaşam tarzıyla 
"ılımlı bir İslam devletine" ve "Arap ve 
Avrupa medeniyetleri arasında sıkışıp 
kalmış, kimliğini kaybetmiş bir topluma" 
dönüştürmedeki başarıları karşısında, 
Avrupa Biriği ülkelerinin Türkiye'yi araları
na kabul etme olasılığı tamamıyla yok 
olmuştur.

Katılım müzakerelerinin kesilmesinden 
yakınmaya gerek yok..

Zaten neyi müzakere edecektk ki;;. 
Türbanın serbest bırakılmasını mı? 
İmam hatiplilere üniversite kapısının 

açılmasını mı?
Tarikatların faaliyetlerinin yaygınlaştırıl

masını mj?
Çalışanlara gün boyu namaz için izin 

hakkı tanınmasını mı?
AvrupalI, kafasındaki OsmanlI imajından 

sonra cumhuriyet kuşağı
Türklerle, 1960'lardan sonra tanıştı. 

Avrupa'nın hemen her ülkesinde sokaklar
da dolanan 3 milyon Türke bakarak

Türkleri ve Türkiye'yi değerlendirdi. Bu 
Almançılar kılıkları, kıyafetleri, eğitimleri ve 
yaşam biçimleriyle çok olumsuz bir Türk 
insanı ve Türkiye imajı yarattı.

Kırk yıldır yaşadıkları ülkenin dilini 
öğrenemeyenlerin, kimliğini camiye sığı
narak korumaya çalışanların Türkiye'de 
yaşayan Türkleri temsil etmediğini, 

Türkiye'deki yaşamın farklı olduğunu 
anlatmaya çalışarak Avrupa Birliği ile 
katılım müzakerelerini başlatabildik.

Ama Avrupah bugün açıklıkla görüyor 
ki, halkın büyük desteğiyle ülke yöne
timine hâkim olan güçlerin tercihi çağdaş 
yaşam değil.

Avrupah olmak değil. Türkiye muhafaza- 
kârlaştıkça, Avrupah muhafazakârlar 
Türkiye'den uzaklaştı.

Avrupa Birliği Hıristiyan devletlerden 
oluşuyor ama, Avrupa ülkelerinde din ile 
devlet ayrı şeyler.

Ülkeler dini ilkelere uygun olarak değil, 
bilime göre yönetiliyor.

Türkiye'de ise din giderek bilimin önüne 
geçiyor.

Avrupa Birliği sofrasına oturmak için 
Avrupah olmak lazım. Avrupalılık bir 
yaşam biçimidir. "Ben o sofraya otururum 
ama, çatal bıçakla yemek yemem.

Elimle yemek yerim. Pantolon yerine 
şalvar giyerim.Yerlere tükürürüm,

Ben onların diliyle konuşmam, derseniz, 
sizi o sofraya oturtmazlar.

Ama anlaşıldığı kadarıyla bu olan biteni 
kendilerine dert eden de pek yok.

Bu iktidar bizleri oyalıyordu. Boyunun 
ölçüsünü aldı... Bu durumda "Elveda 
Avrupa... Selamünaleyküm Araplar"

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Halk Bankası yeni binasına tasındı Jimnastik aletleri çocuklara yaradı

Seyfettin SEKERSÖZ
Yaklaşık 3 ay önce 
İstiklal Caddesi 
üzerindeki Gürle İş 
Merkezi girişindeki 
binasından onarım 
nedeniyle taşınan 
Halk Bankası yeni 
yerinde hizmet 

। yermeye başladı.
İbrahim Akıt 
Caddesi’nde 

bulunan Akıtlar İş 
Merkezinin zemin 
katına geçici 
olarak taşınan 
Halk Bankası 
geçen süre içinde 
iç tadilatı yapılarak 
yenilendi. 
Dün kapılarını ilk 
kez müşterilerine 
açan Halk Bankası'nın 
emekli müşterileri 
yeni konan ATM 

cihazlarından para 
lan n ı çektiler.
Bazı noksanlarının da 
bu hafta içinde 
tamamlanacağı öğre
nilen Halk Bankası 
geçici olarak gittiği 
yerinden yeni binasına 
dönerek artık 
müşterilerine daha 
güzel ve ferah bire, 
mekanda hizmet 
vermeyi sürdürecek

Seyfettin SEKERSÖZ
Emin Dalkıran 
Kordonu’na Belediye 
tarafından konulan 
jimnastik aletleri 
çocuklara yaradı, 
özellikle büyük insan
lar için düşünülen 
zayıflama aletlerine 
okul sonraki boş 
vakit bulan çocuklar 
büyük rağbet ediyor. 
Balıkpazarı semtinde 
bulunan Atatürk 
Kordonu’na da aynı 
aletleri koydurtan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
büyüklerden çok 
küçük çocukların 
duasını alıyor. 
"Halkımızın sağlıklı 
yaşaması amacıyla bu 
aletleri iki kordona da 
koyduk" diyen 
Başkan Turgut bu 
aletlere 25 bin YTL 
harcadıklarını 
söylemişti.
Okul çıkışı soluğu 
kordonda bulunan 
jimnastik aletlerinde 
alan çocuklar hem 
eğleniyorlar hem de 
spor yapıyorlar.

Çimlerin içinde 
kendilerine adeta 
oyun alanı yaratan 
çocuklar Belediye 
Başkanı Turgut'a 
"Başkan amca sağ

olsun, bizleri 
düşünerek 
bunları koydurttu. 
Kendisine teşekkür 
ediyoruz" demeyi 
de ihmal etmiyorlar.
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İlçemizde tarım üreticilerinin 
sesi duyuracak bir kurum yoktu.

Kapanan Ziraat Odası yeniden 
açılınca, şimdi üreticilerin sorun
ları dile getiren bir kurum var 
artık.

Dün, Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe Yöneticileri, 
Ziraat Odasını ziyaret etmişler. 
Oda Başkanı Ziraat Yük. Mühen 
dişi Ali Çelik zeytin üreticisinin 
sorunları anlatmış.

Ve.. Ankara’ya bu sorunların 
götürülmesini iktidarın ilçe tem
silcilerinden istemiş.

Ali Çelik, Marmarabirlik’in 
yanlış alım ve fiyat politikalarının 
önlenmesini isterken, zeytin üre 
ticisi köylünün de anlamsız bir 
şekilde traktör alarak borçlan
ması sonucu büyük borç batağı 
içinde olduğunu söylemiş.

Türk köylüsü üretim ile tüke
tim arasındaki süreçte söz sahi 
bi değildir.

Köylünün ürettiğini, bir baş 
kalan tüketiciye ulaştırmakta ve 
sütün kaymağını yemektedir.

Oysa bu süreçte batı ülke 
lerinde olduğu gibi köy koopera 
tifçiliği geliştirilmiş olsaydı, üreti 
cinin ürettiği -ürün, aracısız 
olarak tüketiciye en yakın yere

Zeytincinin bitişi..

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

kadar götürülürdü.
Kapitalist sistem içinde bu 

gerçekleşemediği sürece, köylü 
kendi kaderiyle baş başa kaldığı 
sürece iki yakası bir araya gel 
mez.

Bizde olduğu gibi siyasilerin 
oyuncağı oymayı sürdürür.

Kendini köylüden yana gös 
teren iktidarlar döneminde ağız 
larına çalınan bir parmak bala 
kanmaları sonucu gelinen nok
tayı köylümüz göremedi.

Hala da göremiyor.
Bugün iktidarın borçlarını 

ertelemesi veya Marmarabirlik’e 
yapacağı bir baskı sonucu iyi 
/eştirmeyi sorununun çözümü 
sanacağına inancım tamdır.

Aslında sorunun çözümü o 
değildir.

Üreticiler için üretimden tüke
tim^ noktasına kadar yepi düen- 
lemeler getirilmesi zorunludur.

Çiftçinin girdilerinin azaltıl
ması önemlidir.

“Siz ekmeyin, ben size dönüm 
başına destekleme vereceğim" 
gibi bir mantık bu ülkenin tan 
mini dışa bağlı kılar.

Türkiye kendi kendini doyu
ran nadir ülkelerden biridir.

Ama, AB güdümlü politikalar, 
üreticimizin en önemli dallardaki 
ürünlerin ekilmesini engelliyor.

Tütün, pamuk, buğday, şeker
pancarı, mısır gibi ürünlerin 
ekimi engelenirken ithal ürün 
girdilerinde artış gözleniyor.

Ali Çelik bu konuda AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin’e bakın 
neler söylüyor:

“Anadolu'nun en verimli 
pamuk tarlalarına zeytin fidanı 
ekildi. Şimdi de pamuk ithal edi 
yoruz. Bu nasıl tarımdır anlamak 
mümkün dpğil. İhtiyaç neyse , 
onu ekmeliyiz, ülkenin her yeri 

zeytinlik oldu. Tarım arazisi 
varken, kendi kendine yetmeyen 
bir ülkenin sanayileşmesi çok 
zordur. “

Üretici birlikleri giderek 
üreticinin ürününü satmak için 
pazarlama sistemlerinde giderek 
pazara hakim olan ve teşvik 
edilen süper marketlerin 
güdümüne girdi.

Yine Ali Çelik’in söylediği gibi 
Marmarabirlik gibi dev bir kuru
luşun İstanbul’da kendi ürünleri
ni pazarlayan iki satış mağaza
sının bulunmasını nasıl izah 
edersiniz.

Bırakın onu, Türkiye’nin ve 
dünyanın en kaliteli zeytinin 
yetiştiren Gemlik’te bile 
Marmarabirlik satış mağazası 
kapandı.

Atıl durumdaki bina kiraya 
verilebilir ama bir koşulla.

Alttaki dükkanda Birlik ürün
lerinin satışının yapılması koşu
lu öne sürülebilirdi.

500 ağaç zeytinliği bulunan 
köylünün 50 milyor liraya trak
tör alıp banka borcunu ödeye
memesine ne demeli.

Zeytin üreticisi yavaş yavaş 
bitiriliyor. Ama, o, bunun farkın
da bile değil.

Aykentli Gözdenur Bozan 
Türkiye üçüncüsü oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrencisi 
Gözdenur Bozan, 
Türkiye çapında 
düzenlenen yarış
maya katılarak 
“Konuşan Eşyalar” 
adlı öyküsüyle 
Türkiye üçüncüsü 
oldu.
Elektrik İşleri 
Etüt idaresi Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
"Enerji Verimliliği" 
konulu proje ve öykü 
yarışmada üçüncü 
olan Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Gözdenur

GÖZDENUR BOZAN

Bozan'a ödülü Anka 
ra'da düzenlenecek 
törenle verilecek. 
Genel Müdürlük 
binasında yapılacak 
törene Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve Milli

Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, Enerji 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler, 
Ulaştırma Bakanı 
Binali, Çevre ve 
Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu, 
Bayandırlık ve İskan 
Bakanı Faruk Nafiz 
Özak ve diğer 
yetkililer katılacak. 
7 Ocak 2008 günü 
saat 10.00 da 
Ankara'da bulunan 
Bilkent Otel'de 
yapılacak olan ödül 
törenine giderek 
ödülünü alacak olan 
Gözdenur Bozan’a 
öğretmeni ve ailesi 
de eşlik edecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

9 Aralık 2007 Pazar 
günü yapılan 
Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliğinde 
seçimler sonucu 
oluşan yeni 
yönetim 
kurulunda görev

dağılımı yapıldı. 
İlk toplantısını 
gerçekleştiren 
Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği 
yönetim kurulu, 
başkanlığa 
Osman Turan'ı 
getirdi. 
Sekreter Üye

olarak Emel 
Kaptan'ın görev 
yapacağı 
yönetimde 
Saymanlığa 
Kenan Çakır 
getirilirken Ayşegül 
Hamaloğlu ile Ali 
Berker Akıncı'da üye 
olarak görev 
yapacaklar.

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KarfezÖ ABONE OLDUNUZ MU?
M ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa hare turizminin M olacak Bayramda hava yağmurlul
Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Genel 
Başkanı Başaran 
Ulusoy, inşaatında 
incelemelerde bulun
duğu Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nin 
dünya standartların
da olduğunu 
belirterek, “Eski ile 
yeninin harman
landığı bir kongre 
merkezini ilk kez 
görüyorum. Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi açıldığında 
Bursa, kıtalararası bir 
kongre merkezi olur” 
dedi.
TÜRSAB Başkanı 
Başaran Ulusoy, 
Büyükşehir Belediye 
si’nin Merinos’ta 
yapımı devam eden 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi inşaa 
tında incelemelerde 
bulundu. Merinos’taki 
inşaatı gezerek, 
Büyükşehir Belediye 
si Kültür ve Sanat

• Danışmanı Ahmet 
। Erdönmez ile Etüt 

Projeler Daire 
Başkanı Nalan 
Fidan’dan kongre

ve kültür merkeziyle 
ilgili bilgiler alan 
Ulusoy, “Geçtiğimiz 
günlerde Kültür ve 
Turizm Bakanı Sayın 
Ertuğrul Günay/kuşa 
dası’ndaki Kültür 
Vadisi inceleme 
lerinde bulunurken, 
nenim tsursadakı 
Atatürk Kongre ve

Kültür Merkezi’ni 
görmemi istedi. 
Bakanımızda burayı 
mükemmel bul
duğunu söylemişti 
ama burası mükem
mel ötesi. Çünkü 
böyle merkezler 
genellikle yeni yapılır. 
Ama buranın antik bir 
değeri olduğu gibi 

modern de bir mi 
marisi var. Kongre 
turizmi 36 sektörü 
besliyor. İnanıyorum 
ki, bu merkez Bur 
sa’yı her alanda uçu
rur” diye konuştu. 
Ulusoy, inşaat alanın
daki inceleme son
rasında Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i 
ziyaret etti.
ŞAHİN’E TEBRİK 
Son 3-4 yılda 
Bursa’nın çok 
büyük bir değişim 
içinde olduğunu 
belirten Ulusoy, 
“Bursa’ya her 
gelişimde bu değişim 
ve gelişimden dolayı 
başkanımızı ziyaret 
edip, tebrik etmek 
istiyordum. Nasip 
bugüneymiş. Başkan 
Şahin’in heyecanı 
beni çok etkiledi. 
Ağzından çıkan 
her sözde Bursa’ya 
hizmet etme 
düşün cesini dile 
getiriyor” şeklinde 
konuşurken, Başkan 
Şahin’i çalışmaların
dan dolayı tebrik 
etti.

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
gü, yurdun Kurban 
Bayramı süresince 
Karadeniz üzerinden 
gelen yüksek basınç 
sistemi ile soğuk 
havanın etkisinde 
kalacağını bildirdi. 
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel Müdür 
lüğü yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
hava sıcaklığı yur
dun kuzey, iç ve 
doğu bölgelerinde 
hissedilir derecede 
(4-6 derece) azala
cak. Gündüz sıcaklık 
değerleri, Karadeniz 
kıyıları ile Marma 
ra1da 4 ila 7, Ege'de 
5 ila 9, Akdeniz 
kıyılarında 12 ila 15, 
Karadeniz’in iç kes
imleri, İç Anadolu ile 
Akdeniz'in iç kesim
lerinde 0 ila 2, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusunda -4 ila 
-6, Güneydoğu Ana 
dolu ile Doğu Ana 
dolu'nun batısında 5 
ila 7 derece dolayın
da hissedilecek 
Çarşamba günü 
(Arife Günü), 
Karadeniz kıyıları 
yağmurlu, Orta ve 
Doğu Karadeniz'in iç 
kesimleri, İç 
Anadolu'nun kuzey
doğusu ile Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu kar 
yağışlı, öteki yerler 

parçalı bulutlu geçe
cek. Yurdun iç ve 
batı kesimlerinde 
sabah saatlerinde 
yoğun olmak üzere 
sis ve buzlanma 
görülecek.
Bayramın 1. günü 
Karadeniz kıyıları 
yağmurlu, doğu 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Doğu 
Anadolu'nun doğusu 
kar yağışlı, güney, iç 
ve batı bölgelerinin 
çok bulutlu ve sisli 
olacağı tahmin 
ediliyor.
Bayramın 2. ve 3. 
günlerinde hava, 
Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyıları 
yağmurlu, Doğu 
Karadeniz'in iç kes
imleri ile Doğu 
Anadolu'nun kuzey
doğusu kar yağışlı, 
Marmara ile yurdun 
iç ve doğu kesimleri 
sabah saatlerinde 
yoğun olmak üzere 
sisli olacak. İç ve 
doğu kesimlerde 
gece ve sabah saat
lerinde kuvvetli 
buzlanma görülecek. 
Bayramın 4. günü 
yurtta yağış beklen
miyor. Yurdun kuzey 
ve doğu kesimlerinin 
çok bulutlu, Marma 
ra ile iç ve doğu böl
gelerinin sabah saat
lerinde yoğun olmak I 
üzere sisli olması 
bekleniyor.

YILBAŞINA AZ KALDI 
HEDİYELİKLERİNİZİ ALDINIZ MI?

«9

3İ yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

12 ?

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 96 83 Fax: 513 35 95
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Jetler yine havalandı, sınırda haraketlilik sürüyor
Diyarbakır'daki 2. 
Taktik Hava Kuvvet 
leri Komutanlığı'na 
bağlı 8. Ana Jet 
Üssü'nde dün yoğun 
bir hava trafiği 
yaşandı. Hava üssün* 
deki B pistine insan
sız uçak olduğu 
tespit edilen uçak 3 
kez piste sorti 
yaparak havalandı. 
Bu arada, piste 
Amerikan kargo uçak
ları inip kalktı. Dün 
sabah erken saatler
den itibaren hava 
harekatına katılan 
uçaklar hangarlardan 
birer birer çıkarıldı. 
Savaş uçakları pist 
başına getirilirken, 
Amerikan kargo

uçağının inmesinin 
ardından savaş uçak
ları havalandı. Bu 
arada, insansız bir 
uçak olduğu tespit

edilen uçak pistte 3 
kez sorti yaptıktan 
gözlerden uzak
laşırken, piste hemen 
Amerikan kargo uçağı

indi. Adeta dev görü 
nümünde olan Ameri 
kan kargo uçağının 
terminale yanaşması 
nın ardından önce 4 
adet keşif ve gözet 
leme görevi yapan 
F-16 havalandı. 3 
dakika sonra sırasıyla 
1 adet Fantom ve 9 
adet bomba yüklü 
F-16 havalandı.
Havalanan uçaklar 
kent üzerinde manev 
ra yaparak sınır istika 
metine doğru gider 
ken, insansız uçak 
yine piste yaklaşarak 
tekrar havalandı. 1 
saat 55 dakikalık 
uçuşun ardından F- 
16'lar üslerine geri 
döndü. Bu arada, 

uçakların inişleri 
sırasında açtıkları hız 
düşürücü paraşütleri
ni pistin kenarına 
bırakmaları ve uçak
ların pistin sonunda 
4'lü kol şeklinde dizil
erek yapılan bakımın 
ardından hangarlara 
doğru ilerledikleri 
görüldü.
SINIRDA ÖNLEMLER 
ARTIRILDI
Türk Silahlı Kuvvetle 
ri'nin Kuzey Irak'taki 
bölücü kamplarına 
yönelik düzenlediği 
operasyon ardından 
Hakkari'nin Şemdinli 
llçesi'nden Şırnak'a 
kadar olan sınır kesi
minde teröristlerin 
sızmasını önlemek 

için tüm geçiş nokta
ları tutuldu. Sınır keşi 
minde stratejik nokta
lara özel eğitimli ko 
mandolar yerleştin 
lirken, Gabar, Cudi ve 
Kato Dağlan'nda ise, 
teröristlere yönelik 
operasyonlar devam 
ediyor. Şırnak'taki 
23'üncü Jandarma 
Sınır Tümen Komutan 
lığı'na bağlı İkizce 
Tuburu'ndan askeri 
malzemeler sivil kam 
yonlara yüklenerek 
Mardin'e gönderildi. 
Yaklaşık 30 araçtan 
oluşan konvoya zırhlı 
araçlar eşlik ederken, 
geçiş gezergalarında 
ise sıkı önlemler 
alındı.

Tüm dünya operasyonu konuşuyor
TSK'nın Kuzey Irak'ta 
gerçekleştiği operas 
yon tüm dünyada 
yankılandı. Yabancı 
medya, “Şimdiye ka 
dar en agresif saldı 
rı”, “Irak savaşında 
yeni cephe korku
larını canlandırdı”, 
“Amerika'nın yardımı 

ve onayı ile gerçek
leşti” gibi ifadeler 
kullandılar.
-NYT: “OPERASYON, 
AMERİKA'NIN 
ONAYLADIĞI 
ÇABANIN PARÇASI” 
New York Times gaze 
tesi, “Türk askerleri, 
Pazar günü şafaktan 

önce, Amerika'nın 
onayladığı, Kürt geril
lasını zayıflatmaya 
yönelik bir çabanın 
parçası olarak Kuzey 
Irak'ta gizlenen Kürt 
militanlarını bombal
adığını söyledi” diye 
yazdı.
-WP: “IRAK

SAVAŞINDA YENİ 
CEPHE KORKULARI 
CANLANDIRDI” 
VVashington Post ga 
zetesi, operasyonun 
“Irak savaşında yeni 
bir büyük cephe açıl
ması korkularını can
landırdığını belirtti. 
Türk ordusunun 

operasyonun ABD 
tarafından onaylan 
dığını söylediğini 
ancak bunun ABD 
tarafınca yalan
landığını kaydetti. 
-LA TIMES: 
“ŞİMDİYE KADAR EN 
AGRESİF SALDIRI” 
Los Angeles Times 
de, “Saldırı, şimdiye 
kadar Kürt asilerine 
karşı* gerçekleştin len 
en agresif saldırı.

Köylüler sivillerin 
vurulduğunu söylü 
yorlar” diye yazdı.
-TELEGRAF: “SON 
YILLARIN EN BÜYÜK 
SALDIRISI”
Ingiliz The Daily Teleg 
raph ise, “Türkiye, 
Kürdistan İşçi Partili 
lerin (PKK)işgal ettiği 
ni öne sürdüğüKuzey 
Irak'taki mevzi lere * 
son yılların en bü yük 
saldırısını düzenledi”

KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve HUZURUN 

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ADRESİ BERKAY ET 

BU BAYRAMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYACAKTIR.

KENDİ ÖZEL BESİMİZ, YÖREMİZ HAYVANLARINDAN OLUŞAN, 
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 

ÖZEL KESİM YERİMİZ OLAN KURTUL KÖYÜNDE VE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ 
GEMLİK BELEDİYE MEZBAHASINDA BAYRAM GÜNLERİNDE, İSLAMİ KURALLARA UYGUN 

VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI

Net Kemikli Et :12.00-YTL
(Kesildikten sonra tartım)

1 Adet Büyükbaş Kesim: 150.00 - YTL
(İstenildiği gibi parçalama dahil)

BÜYÜKBAŞ HİSSEYE DE GİRİLEBİLİR.

BERKAY ET
Berkay KIRMIZIAY 

0.532 77991 94 ■ 0.535573 11 90

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI

Canlı Tartım : 7.50-YTL
1 yaşındaki kıvırcık koçlar 40-50 kg canlı ağırlıktadır. 
Daha yukarıda kilolarda hayvanın yağ oranı 
artığından tarafımızdan tercih edilmemiştir.

1 Adet Koç Kesim 35.00-YTL

Gemlik Belediye Mezbahası 
Orhangazi Cad. Sonu 

KREDİ KARTI 
GEÇERLİDİR.

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER
Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi kesim 

yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki tesisimizde kesim 
hizmetinden yararlanabilirler. Sıra kayıt İşlemleri 

başlamış olup müracaatlann şahsen Belediye mezbahasına 
yapılması gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ KESİM : 150.00 - YTL 

(Dört parçaya ayrılır.)
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 35.00-YTL 

REZERVASYON İÇİN TEL: 0.224 5151148 
GSM. iHaydar Bey) :0.552 657 1774^
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Emniyetten 
bayram 

seferberliği

Tuvaletin canımdan girdiler 80 yıllık konsolu çaldılar
Bursa'da hırsızlar, 
tuvalet camını kırarak 
girdikleri evden ev 
sahibine dedesinden 
yadigar kalan 
80 yıllık ağaç ayna 
konsolu çaldı. 
Edinilen bilgiye göre, 

Tayakadın Mahallesi 
Abdal Caddesi 
üzerindeki Ali Ihsan 
Savranoğulları'na 
(52) ait eve tuvalet 
camını kırıp giren 
kimliği belirsiz kişi ya 
da kişiler,

Savranoğlu'na 
dedelerinden kalan 
80 yıllık ahşap 
malzemeden yapılma 
oymalı, kuş desenli, 
maddi değeri bilin
meyen ayna konsolu 
çalarak kayıplara

karıştı.
Ev sahibi
Ali Ihsan
Savranoğulları’nın 
başvurusu üzerine 
soruşturma başlatan 
polis, hırsızların 
peşine düştü.

Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü vatan
daşların huzurlu 
bir bayram tatili 
geçirmelerini 
sağlamak için 
seferber oldu. 
Emniyetten yapılan 
açıklamaya göre, 
vatandaşların 24 saat 
boyunca ihbar yapa
bilecekleri telefon 
numaraları söyle: 
Polis İmdat 155, 
Haber Merkezi (271 
24 14 - 271 24 13), 
Emniyet Nöbetçi 
Müdürlüğü (270 50 
50 - 271 21 58), 
Emniyet Müdürlüğü 
Santrali (271 19 87 - 
270 50 00), Emniyet 
Müdürlüğü Acemler 
Santrali (233 96 30), 
Asayiş Şube Nöbetçi 
Memurlpğu (271 43 
66 - 271 43 36), Trafik 

Denetleme Şube 
Müdürlüğü (211 23 
12-211 23 13), 
Bölge Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü (211 07 
92), Güvenlik Şube 
Müdürlüğü (234 77 
01 - 233 37 16), 
Nilüfer İlçe Emniyet 
Müdürlüğü (245 80 
10), Osmangazi 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü (225 53 
39), Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
(361 81 81).
il Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir, 
bayram boyunca 
polis teşkilatı olarak 
24 saat görev 
başında olacaklarını 
belirterek, vatan
daşlardan şüpheli 
kişileri polise 
bildirmesini istedi.

Boya yaparken iskeleden düşüp öldü
Bursa'da inşatta 
çalışan bir boyacı, 
iskeleden düşüp 
öldü.
Edinilen bilgiye göre, 
Çekirge Mahallesi

Hırsızlar yılbaşı mesaisi yapıyor
Bursa'da, yaklaşan 
yılbaşı öncesi 
Tekel bayilerinden 
hırsızlık olayları 
arttı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldırım 
ilçesi Erikli Mahallesi 
Ankara Caddesi

Gül Sokak'taki bir 
inşaatta meydana 
gelen olayda, Zeki 
Diril (36) isimli işçi 
inşaatın 2. katına 
iskele kurup boya 

üzerindeki Resul 
Oruçoğlu’na (74) 
ait işyerinin 
kepenk kilitlerini 
kırıp içeri giren 
hırsızlar, 25 
karton sigara, 70 

tşişe bira, 50 adet 
patates cipsi, 10 

yaptığı sırada den
gesini kaybederek 
düştü. Ağır yaralanan 
Diril, 112 Acil Servis 
ambulansıyla 
kaldırıldığı 

şişe şarap, 10 şişe 
35'lik rakı, 5 şişe 
70'lik rakı, 10 şişe 
35'lik votka ve 
50 YTL parayı 
alarak kayıplara 
karıştı. Sabah 
işyerine geldiğinde 
durumu fark eden

Çekirge Devlet 
Hastanesi’nde 
hayatını kaybetti. 
Polis, olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

Resul Oruçoğlu, 
polise ihbarda 
bulundu.
İşyeri sahibinin 
başvurusu üzerine 
soruşturma 
başlatan polis, 
hırsızların 
peşine düştü.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN-
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATlUKveKİRAUKLARIHIZİÇİNBİZİARAYINIZ
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

i
İ

| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

i

ı 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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

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

ŞEKER SİGORTA
ÂÂacîde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

I
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Yılbaşı biletlerinin 
yüzde 64’ü satıldı

Büyük İkramiyenin bulundu.
25 milyon YTL Genel Müdür
olduğu yılbaşı özel Biçer'den alınan bil
çekiliş biletlerinin giye göre, özel çekil
üçte ikiye yakın iş için basılan bilet
kısmı şimdiden lerin tümünün satıl
satıldı. ması halinde 240
Milli Piyango milyon YTL hasılat
İdaresi Genel elde edilecek. Bu
Müdürü Recep Biçer, paranın 144 milyon
yılbaşı biletlerine 25 bin YTL'si
yoğun ilgi olduğunu ikramiye olarak
ve özel çekiliş için vatandaşa geri
basılan biletlerin dönecek.
yüzde 64'ünün Hasılatın 36 milyon
şimdiden satıldığını 385 bin 17 YTL'si
bildirdi. katma değer vergisi,
Başbayi ve bayilerin 20 milyon 361 bin
de yüksek bilet 498 YTL'si de şans
talebinde bulun oyunları vergisi
duğunu kaydeden olarak Hâzineye
Biçer, "Ancak hiç bir aktarılacak. Böylece,
şekilde bilet sıkıntısı özel çekilişten
yaşanmaması için, Hâzineye de 56
başbayi ve bayilere milyon 746 bin 515
belirli periyotlar YTL kalacak.
halinde bilet Yılbaşı çekilişi, bilet
dağıtımında satan bayilere de 27
bulunuyoruz. 31 milyon 620 bin 863
Aralık'a kadar YTL kazandıracak.
piyasaya bilet verm Yılbaşı çekilişinin
eye devam edeceğiz. diğer maliyetlerinin
Stoklarımızda da toplam tutarı da 5
yeterli bilet olacak. milyon 982 bin 182
İsteyen, istediği an, YTL olacak.
istediği kadar bilet Bu şekilde idareye
alabilir" dedi. de 2 milyon 577 bin
Bu arada Opet, 788 YTL net kar
Total, Carrefoursa ve kalacak. Ancak
Çağdaş Market, Kanun gereği bu
belirlediklerin tutarın para da, Savunma
üzerinde alış veriş Sanayi Destekleme
yapan müşterilerine, Fonu, Tanıtma Fonu,
promosyon olarak Olimpiyat Oyunları,
milli piyango yılbaşı Sosyal Hizmetler ve
bileti veriyor. Çocuk Esirgeme
Ayrıca İzmir Ipragaz Kurumu ile Kredi
Bölge Müdürlüğü de, ve Yurtlar
promosyonlu bilet Kurumu'na belirli
kampanyası için limitler dahilinde
İdareye başvuruda dağıtılacak

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

Filmin Adı
YAŞAMIN KIYISINDA
TESTERE 4

Gemlik Karfez

SATILIK
2004 MODEL OPEL ZAFİRE

1,6 ELEGANCE 
KLİMA - ÇİFT SUNROFF-ABS 

TEL: 0532 255 45 01

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

(Rezervasyon Tel : 513 33 21)
Seanslar
12.00- 14.15.- 16.30-20.15
12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00

Sayfa 9

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI

TEMİZLİK ELEMANI

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

■■■
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Yeni nüfus verileri Ocak 
ayında açıklanacak

Bursa’da tüm kurumlar 
Kurban Bayramı’na hazır

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Başkanı Ömer 
Demir, yeni nüfus 
verilerinin Ocak 
ayında açık
lanacağını söyledi. 
TÜİK Başkanı Demir, 
işgücü, istihdam ve 
işsizlik istatistikleri 
konusunda kurum 
tarafından düzenle
nen basın mensu
plarını bilgilendirme 
seminerinin açılışın
da yaptığı konuşma
da, güven konusu
nun kendilerinin 
toplumsal sermayesi 
olduğunu ifade 
ederek, "Verilere 
güven bizim için 
son derece önemli. 
2003-2007 arasında

500 öğrenci Barış
Okulu için seferber oldu
Birleşmiş Milletler'in 
(BM) "Bin yıl kalkın
ma hedefleri" arasın
da bulunan "ilköğre
timin bütün dünyada 
yaygınlaşması ve 
herkese temel eğitim 
imkanı sağlanması 
hedefine katkıda 
bulunmak için 
Nilüfer'de başlatılan 
Barış Okulu 
Projesine, ilçedeki 50 
farklı okuldan 500 
öğrenci değişik 
faliyetlerle para 
topluyor.
Nilüfer Belediyesi, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, UNICEF 
Bursa Gönüllüleri, 
Nilüfer Yerel Gündem 
21 ve NİLVAK işbir
liği ile yürütülen 
"Barış Okulu 
Projesi"ne katılan ve 
çeşitli etkinliklerle 
projeye maddi kay
nak sağlamaya 
çabalayan 500 
çocuk, haftasonu 
Arslanlar Kulüp'te 
düzenlenen etkinlikte 
bu kez eğlenmek için 
bir araya geldiler. 
Bam Teli 
Programından 
Tayfun Talipoğlu ile 
de biraraya gelen 
öğrenciler çalış
malarını anlatt,lar- 
öğrencilerle 
Türkiye'ye örnek 
olan bu çalışma lan 
hakkında röportajlar. 

görev yaptığım 
5 yıllık süreçte 
hata yapmış olabiliriz 
ama resmi verilere 
idari müdahaleyi ne 
duydum ne de 
böyle bir sorunla 
karşılaştım" dedi. 
Demir, 2008 yılında 
idari kayıtlardan o 
yıla ait illerdeki 
çalışma nüfusunu 
çıkarma imkanları 
olduğunu, bu verileri 
üretmeye çalışacak
larını ve sonuçlarının 
2009'da alınabile
ceğim söyledi.
Yapılan projeksiyon
lara göre kurumsal 
olmayan sivil 
nüfusun şu an 72 
milyon 700 bin 
civarında olduğunu 

yapan Tayfun 
Talipoğlu, bu arada 
"Barış Okulu" projesi 
hakkındaki görüşleri
ni de aktardı. Nilüfer 
Belediyesi'nin tahsis 
ettiği alanda temeli 
atılan "Barış Okulu" 
projesinin kendisini 
çok etkilediğini 
belirten Talipoğlu, 
"Bugün burada 
gördüklerim inanın 
beni geleceğe dair 
çok umutlandırdı. 
Sizlerin yürüttüğü bu 
proje umarım binler
ine örnek olur" dedi. 
Pek çok etkinlikte 
stand açıp UNICEF 
ürünlerini satarak, 
gelir getirici pek çok 
faaliyet yürüterek, 
geri dönüşebilir atık
ları toplayıp bunlar
dan gelir sağlayarak 
projeyi yürüten 
çocukların çok 
önemli bir iş 
başardıklarını 
belirten Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ise, 
bu çabanın herkese 

- örnek olmasını dile

fakat Adrese 
Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi ile 
Türkiye'nin bu 
sayıya ulaşamaya- 
cağını tahmin ettik
lerini belirten Demir, 
"Yaklaşık 1 milyon 
300 bin kişi hakkında 
bilgi sahibi değiliz. 
Şu an bu kesime 
ulaşmaya çalışı 
yoruz. Ocak ayı 
içinde nüfus verileri 
açıklanacak" dedi. 
Demir, milli gelirin 
revizyonuna ilişkin 
çalışmaların tamam
lanmak üzere 
olduğunu da bildi 
rerek, bunun da 
Ocak ayı içinde 
kamuoyuna duyuru
lacağım bildirdi.

di.Projeye emek 
veren çocukların 
keyifli bir gün 
geçirdiği eğlencenin 
ardından, aynı gün 
Zeki Müren Güzel 
Sanatlar Anadolu 
Lisesi öğrencileri de 
Konak Kültürevi'nde 
açtıkları bir sergi ile 
yaptıkları resimleri 
yine Barış Okulu pro
jesi yararına satışa 
sundular.
Serginin açılışını 
yapan Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
"Bu güzel tablolar 
Barış Okulu için 
satışa sunuldu. 
Çocuklarımız kendi 
emekleriyle bu okulu 
inşa ediyorlar. Bu 
çok onur verici" 
dedi. Daha sonra 
sergiyi gezen 
Mustafa Bozbey, 
lise öğrencisi Merve 
Örnek tarafından 
yapılan Atatürk 
portresini satın 
alarak çocukların 
örnek çabasına 
destek oldu.

Bursa’da valilik başta 
olmak üzere kamu 
kurum ve kuruluşları 
vatandaşların 
Kurban Bayramı'nı 
huzur içinde 
geçirmesi için gerekli 
tedbirleri aldı.
Bursa Vali Vekili Ali 
Kamil Başar tarafın
dan yapılan açıkla
mada; BursalI vatan
daşların Kurban 
Bayramı'nı huzur ve 
güven içerisinde 
geçirmelerini sağla
mak için gerekli 
tedbirlerin alındığı 
belirtildi. Başta 
valilik olmak üzere 
Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, 
İl Jandarma 
Komutanlığı, 
Emniyet Müdürlüğü, 
İl Sağlık Müdürlüğü 
Telekom gibi kurum 
ve kuruluşların 
bayram hazırlıklarını 
tamamladığının altı 
çizildi.
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, Kurban 
Bayramı süresince

Toplum 
Destekli 
Polislik 
halka

Toplum Desteklik 
Polislik Projesi kap
samında yürütülen 
halkla buluşma 
toplantıları devam 
ediyor. Bu hafta 
toplantı için belir
lenen Nilüferin 
Esentepe 
Mahallesi'nde, vatan
daşlara projenin 
amacı ve alınması 
gereken tedbirler 
anlatıldı.
Esenler Mahallesi 
Salkım 1 Apartma 
nı'nda yapılan toplan
tıya katılan site sakin
leri ve mahallelilere, 
sinevizyon gösterisi 
ile suç ve suç işleme 
şekilleri ayrıntılarıyla 
gösterilerek daha 
dikkatli olunması 
konusunda uyanlarda 
bulunuldu

denetimlerini 
sürdürürken, 
şehirlerarası otobüs 
terminali Zabıta 
Karakolu ve Trafik 
Zabıtası nöbetçi 
ekiplerinin de bulun
durulacağı kaydedil
di. Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner 
Hizmetleri ve 
Hayvanat Bahçesi 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Yunuseli'ndeki 
Hayvan Hastanesi 
ünitesindeki nöbetçi 
veteriner tarafından 
ücretsiz et kontrol 
hizmeti verilecek. 
Kurbanlık hayvan ve 
kurban etlerinin 
Büyükşehir 
Belediyesi Hayvan 
Hastanesi'nde kon
trollerini ücretsiz 
yaptırabilecek. Yine 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı'nın 
her türlü itfaiye 
hizmetini Kurban 
Bayramı'nda da 
sürdüreceği aktarıldı. 
İl Jandarma 
Komutanlığı ise, 

KAYIP- Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

RIZA DANIŞ

KAYIP Bursa Nilüfer Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim. Hükümsüzdür.

ÖZGÜR SEZER DAL

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta 
A.Ş. tarafından Acenteliğime ait 

zimmetlenmiş olan 
234041 -234042-234043-234044- 

234045-234046-234047-2340048- 
234049-234050-245618 nolu 

sağlık sigorta başvuru formları 
kaybolmuştur.

GEMLİK UMUT SİGORTA 
ACENTELİĞİ

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel: 513 96 83

sorumluluk böl
gesinde ikamet eden 
vatandaşların 
emniyet, asayiş ve 
trafik konularındaki 
tüm ihbar ve şikayet
lerini değerlendirip, 
olaylara süratle 
müdahale edebilmek 
için Harekat Merke 
zi'ni 24 hizmet 
verecek şekilde 
düzenledi.
Sorumluluk 
bölgesinde 
bulunan ana ve 
tali yollar üzerinde 
görevlendirilecek 
Jandarma Trafik 
Timleri, 24 saat 
trafik denetimlerini 
sürdürecek. 
Sorumluluk böl
gesinde kurulan 
canlı hayvan 
pazarlarının giriş 
ve çıkışlarında da 
denetim ve kont 
rollere ağırlık 
verecek jandarma 
ekipleri, yasa dışı 
kurban derisi ve 
sakatat toplama 
girişimini de 
önleyecek

»Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zihin kirliliği 
hafıza kaybına 
neden oluyor

Hâfızayı zayıf 
düşüren ve unut
maya sebebiyet 
veren pek çok illet 
sıralanabilir. Beyin 
ve hâfıza üzerinde 
çalışan uzmanlar, 
genellikle beynin 
ihtiyaç duyduğu 
oksijen, glikoz ve 
bazı enzimlerin 
yeterli miktarda 
sağlanamamasını, 
stres ve gerginlik 
gibi sebeplerle 
beynin enerjisinin 
hemen tükenmesin
den dolayı çalışma 
akışının düzensi
zleşmesini, sadece 
bazı meseleler üzer
ine yoğunlaşmadan 
ötürü beynin bir 
bölümünün âtıl 
bırakılmasını ve sis
temsiz düşünme 
alışkanlığını hemen 
akla gelebilecek 
sebepler olarak 
saymaktadırlar.
Bazen de insanın 
fizyolojik yapısının 
ve fizikî durumunun 
hâfıza zayıflığına yol 
açabileceğini ve 
ileri yaşi 
mekanız

larda vücut
Fzmasımn

bazı şubeleri yorgun 
düştüğü gibi beynin 
de onlara bağlı 
olarak bir kısım 
fonksiyonlarını 
eda edemez hale 
gelebileceğini belirt
mektedirler.

Dünden bugüne bazı 
İslam alimleri, had 
dinden fazla uyku
nun beyni hantal 
■aştırdığını, sürekli 
dolu olan midenin 
zihne menfi tesir 
ettiğini, sabah kera- 
hatinde uyumanın ve 
harama bakmanın da 
unutkanlığa sebep 
olduğunu ifade 
etmişlerdir.
Ayrıca, zihin kirliliği 
mn hâfızayı zayıflat
tığına inandıkları için 
ınâlâyânî işlerden, 
faydasız muhavere 
lerden, çer-çöp sayı 
labilecek bilgi kırın
tılarından ve kontrol
süz hayal kurmaktan 
uzak kalınması ge 
rektiğini vurgu
lamışlardır.
Hatta, sistemsiz 
düşünme alışkanlığı
na yol açabileceği 
ve zihni işe yara
mayan bilgilerle 
dolduracağı endişe
siyle mezar, taşlarını 
okumayı bile mah 
zurlu görmüşlerdir; 
mezar taşlarını oku
mayı âdet edinmenin 
bugünkü reklam 
panolarının, araba 
plakalarının, tele
vizyon ekranlarının 
ve gazete sayfala 
rının yaptığı tahribat 
çeşidinden zararlar 
verebileceğini 
düşünmüşlerdir.

Stres çeneyi de etkiliyor
Çağın hastalığı stresi 
yaşamayan yok. 
Küçük-büyük herkes 
burnundan solur 
vaziyette dolaşırken, 
bunun vücudumuza, 
organlarımıza yansı
ması maalesef çok 
ağır oluyor.
Neredeyse her 
hastalığın altından 
stres çıkıyor.
Peki, stresin diş ve 
çene yapımızı boz
duğunu da biliyor 
muydunuz? Özellikle 
her şeyi kendisine 
dert eden evhamlı 
kişiler, stres yüzün
den uykusunda diş
lerini sıkıp gıcırdatı 
yor. Bahçelievler 
Medical Park 
Hastanesi Diş Hekimi 
ve Çene Cerrahisi 
Uzmanı Dr. Ahmet 
Mihmanlı, diş gıcır
datmanın, kendisi de 
dahil olmak üzere 
toplumun büyük ço 
ğunluğunda görül 
düğünü söyledi.
Stres kökenli ve gene 
tik olabilen bu konu
da Dr. Mihmanlı önem 
li bilgiler verdi...
SES YAPIYOR 
Son yıllarda 'Tempo 
ro mandibular eklem 
disfonksiyonu' dedi 
ğimiz çene eklem
lerinde problemler 1 
sıkça görülüyor. 
Bunun da en büyük 
nedeni genetik, stres 
ve uygunsuz yapılan

protezler, insanların 
stresli yapılarından 
dolayı yüz kaslarında 
spazmlar oluyor.
Gece dişlerini çok 
sıkıyor ve gıcırdat) 
yor. Böylece çene 
eklemlerinde aşınma 
ve yüz kaslarında 
kasılmalar oluyor.
İleriki aşamada kişiler 
'çenemden ses geli 
yor' diye şikayet ede 
rek doktora koşuyor. 
Bu daha da ilerlerse, 
ses kayboluyor ama 
hasta çenesini kımıl- 
datamayacak, ağzını 
açamayacak düzeye 
geliyor. Ayrıca çen
esinde ağrı duyuyor. 
'ÇENEM AYRILACAK 
GİBİ...'
Bunun tıbbi açıkla
masına gelince... 
İnsan vücudunda 
bütün uzun kemikler 
arasında 'yastıkçık* 
dediğimiz disk var. 
Çene ekleminin kafa 
tabanında yerleştiği 

yerde de bir disk 
bulunur. Diş sıkma, 
gıcırdatma ve kaslar
daki spazmlar yüzün
den bu disk deforme 
olabilir. Deforme olan 
disk ve etrafındaki 
bağlar ağız açıldığın
da arada sıkışıp 'tık' 
diye bir ses çıkararak 
öne gelir. Kapatırken 
de, yine aynı sesle 
arkaya gider. Yani 
görevini tam olarak 
yerine getiremez. Bu 
durumda hasta rahat 
yemek yiyemez.
Yemek yerken karşı 
sındaki insanın ve 
kendisinin çenesin
den gelen sesten ra 
hatsızlık duyduğunu, 
esnerken çenesinin 
yerinden çıkacak gibi 
olduğunu söyler. Bun 
dan sonraki aşamada 
ağrılar işin içine girer. 
Ağrı başladığında bu 
hastaları tedavi et 
mek zorlaşır. Bu son 
aşamada hasta, ’ağzı

ma bir kaşığı bile yer- 
leştiremiyorum* diye
cek düzeye gelmiştir. 
Sonuçta hangi aşama 
da olursa olsun çene 
ekleminde yaşanacak 
problemlerin tedavisi 
var. Hastalarımıza 
kaslarını geliştirici 
egzersiz ve masaj 
öneriyoruz. Eğer 
ağrısı varsa ilaç 
veriyoruz.
CERRAHİ 
YÖNTEMLER 
Ayrıca 'Artrosentez' 
dediğimiz 
eklemlerin içi 
yıkanıyor ve 
o bölgeye kaygan
laştırıcı bir sıvı 
enjekte ediliyor. 
Bunların sonuçsuz 
kaldığı durumlarda 
cerrahi yöntemlere 
başvuruyoruz. 
Çene ekleminin 
dışında diş sıkma ve 
gıcırdatma dişlerin 
üzerindeki anatomik 
yapıyı da aşındırıyor. 
Dişini sıkan hasta
larımızın tedavisinde 
gece plağı dediğimiz 
plak da uygulanıyor. 
Ortalama 2 mm 
kalınlığında olması 
gereken plak, 
hastanın çene 
eklemiyle, eklemin 
yerleştiği alan arasın
daki diskin sıkış
masını önlüyor. 
Gece plağının 
en az 2 ay kullanıl
ması gerekiyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
TEK Arıza 
TEK İşletme 

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam
Dinlenme Tes. 513 23 94

256 77 84
544 30 60

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

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

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

18 Aralık 2007 Salı 
FATİH ECZANESİ

Hamidiye Mh. Orhangazi Cd. 
No:3 Tel :5139127 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2933 

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 OFSEL 
Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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görkem 
kebap ve YEMEK SALONU 

'''tyatkttuuıa
Adana Kebap+Ayran + Salata 6.00 YTL
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 10.00 YIL
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 YIL

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:
İŞKEMBE ■ PAÇA • MERCİMEK - EZOGELİN 

|||||!^ 24$aalili2Mdini^iz

İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK
1WWm!İ ■ Tel: 0.224 512 20 02

merve
kebap ve YEMEK SALONU 

u alknlak takat tık abtts J
OLAY OLAY OLAY!

Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL. J
Çorba 1.50 YTL
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı) 5.00 YTL |
İskender + Tatlı 6.00 YTL 1
Urfa Kebabı + Salata + Künefe 7.00 YTL 1
İnegöl Köfte + Piyaz + Ayran 5.00 YTL I
Pideli Köfte + Sütlaç 6.00 YTL. 1
ay3 w /SINIRSIZ KEBAP-KÖFTE 

EV YEMEKLERİ- 
TATLI ÇEŞİTLERİ

/KAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

YENİ ADLİYE KARŞISI 44/A
' . İLEM YEMEK

-GEMLİKTEL:5145238
SAN. TİC LTD.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ÖDEME NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone, Avea 
Elektrik. Su, Telekom

K.K. Borçları. Bafikur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FflMIZİSMILE SNOPTAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile AP5L- Türk Telekom BAŞVURU NOKTASİ
- DMRT SATIŞ NOKTASI

CEP TELEFONU SATIŞI
--TURKCELL-VODAFONE’AVEA'KONTÜRSATIŞI
■^BİLGİSAVAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOlOJtK ÜRÜN1ER ]

ORHANGAZİCADDESİ NO:2 - GEMLİK TEL: 0.224 512 12 00



HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ
Bayramınız Kutlu Olsun

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 fiOVA 
S JOTUN- DÎNİZ

BOYALARI 
İzolasyon 
HIRDAVAT
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT

S AKSCSUAA
S BİLİMUM İNŞAAT

MALZCMCLCAİ

GEMLİKMnJLK GÜN^ÜK SİYASİ GAZETESİ
19 Aralık 2007 Çarşamba 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

Hayvan pazarı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince denetlendi

Kurbanlıklar alıcı bekliyor
Yarın başlayacak olan

Kurban Bayramı nedeniyle Hay
van Pazan’na Türkiye'nin dört 
bir yanından getirilen büyük ve 
küçükbaş hayvanları bugüne 
kadar satamadıklarını belirten 
satıcılar, bütün umutlarının 
bugün ve bayramın birinci günü 
ne kaldığını söylediler. Öte yan
dan İlçe Tarım Müdürlüğü ekip
leri de kurbanlık hayvanların 
pasaport ve kimlik bilgilerini 
denetlediler. Haberi sayfa 3’de

Kaymakam Baygül 
havramı kutladı

Kaymakam Mehmet Baygül, Kurban 
Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajın
da huzur, barış, milli birlik ve beraberlik 
duyguları ile kutlanmasını istedi. Bay
gül, resmi bayramlaşmanın yarın saat 
14.oo’de Belediye Düğün Salo nu’nda 
yapılacağını duyurdu. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Bayram ve savaş..

Türk Silahlı kuvvetleri PKK kamplarını yerle 
bir etti.

T BM M’den sınır ötesi kararın alınmasının 
ardından yaklaşık iki ay geçti.

Askerler sınırda gerekli yığınağı yaptıktan 
sonra hükümetten emir beklenmeye başlandı.

5 Aralık günü Başbakan Erdoğan ABD’ye 
giderek PKK’yı buracaklarını belirterek gerekli 
desteğin verilmesini istedi.

ABD’nin bilgilendirmesi ve kontrolünde PKK 
vurulacaktı.

Saat geldi önceki gece hava Kuvvetlerine bağlı 
uçaklar Kandil Kampı’nı darma dağınık etti.

Devamı sayfa 5’de

Tüm 
okurlarımızın 

Kurban 
Bayramı’nı 

kutlar, 
sağlık ve 

mutluluklar 
dileriz

GEMLİK 
KÖRFEZ

GAZETESİ

GOOD^EAB
KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 

BİZE DANIŞMAYI 
UNUTMAYIN I

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

Tel: 0.224 513 11 75 ^dunlop

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Kaymakam Baygül bayramı kutladı
Gürhan ÇETİNKAYA

Bayramınız Kutlu Olsun....
Nerede o eski bayramlar deyipte geri 

dönüp eski damak tatlarımızdan, içimizde 
hissettiğimiz tatlı sıcaklıktan söz etmeye
ceğim..

Nafile olur çünkü..
Bir daha o günlere dönmek olanaksız..
Çünkü..
Dünya hızla dönüyor..
Yaşam devingen..
Esen fırtınalar, dalgalanan denizler, pat

layan bombalar, fışkıran petroller insanı 
"insanlıktan" çıkarıyor.

Dünyanın bizim ülkemizi de içine alan 
coğrafyasında kan gövdeyi götürüyor.

Müslüman Müslümanı kırıyor..
Bu koşullar da elinde silah İslam alemi 

"kurban bayramım" kutluyor.
Ve bu kez..
İslam aleminin fertleri ellerine bıçakları 

alarak gücü yettiklerine "savuruyor".
Allah kabul etsin.
Eğer..
Amaç..
İslamiyetin doğum günlerinde olduğu 

gibi, "yardımlaşma, dayanışma, paylaş
maksa ne ala..

Ama butu kendine ayınp kalanını güya 
garib gurebaya dağıtmaksa yok öyle 
dava..

Dünyada dinler lıep ulvi bir amaç içim 
doğmuştur.

İnsana "mutluluk” ve "huzur" vaat

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kurban Bayramı nede 
niyle Kaymakam 
Meh met Baygül, iyi 
dilek ve temenni 
mesajı yayınladı.
Baygül, mesajında 
"Halkımızın ve mesai 
arkadaşlarımın 20 
Aralık 2007 günü 
başlayacak olan Kur 
ban Bayramını en iç 
ten dileklerimle kutlar, 
huzur, barış, milli bir
lik ve beraberlik duy 
gularıyla kutlamaları 
nı, her şeyin gönülle 
rince olmasını, nice 
bayramları aileleriyle 
birlikte sağlık ve mut
luluk içerisinde geçir 
melerini, tüm istek ve 
dileklerinin gerçekleş 
meşini temenni eder, 
sevgi ve saygılarımı 
sunarım" dedi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Bayramın 1. 
günü olan 20 Aralık 
2007 saat 14.00 de 
Belediye Düğün Salo 
nunda halkla ve me 
murlarla yapılacak 
bayramlaşmanın ar 
dından sırasıyla Emni 
yet Müdürlüğü, 
Jandarma Komutan 
lığı, Muammer Ağım 
Devlet Hastanesini 
ziyaret ederek bu yer

lerde bulunan görevli 
lerle bayramlaşacak. 
Gemlik ile beldelerde 
vatandaşların huzurlu 
ve güven içerisinde 
•bir bayram geçirmeleri 
için Gemlik Kayma 
kamlığınca bir dizi 
tedbirler alındı.
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül'ün 
konuyla ilgili yayın
ladığı yazılı açıklama
da 4 gün sürecek 
Kurban bayram döne
minde alınan tedbirler 
şöyle sıralandı. 
İlçe Jandarma Komu 
tanlığı ve Emniyet 
Müdürlüğünce alınan 
tedbirlere göre vatan
daşlarımızın huzur ve 
güven içerisinde Kur 
ban Bayramlarını geçir 
melerini sağlamak için 
Emniyet Müdürlüğün 
ce bayram öncesinde, 

bayram sırasında ve 
sonrasında kurban 
satış yerlerinde mey
dana gelebilecek.
Hırsızlık, dolandırıcılık 
ve yankesicilik olayları 
ile ilgili halkın yoğun 
olarak bulunabileceği 
Pazar yerlerinde, alış 
veriş merkezlerinde 
ekip ve devriyeler 
görevlendirilmiştir. 
Ayrıca arife ve bay 
ram günlerinde ola
bilecek kalabalık araç 
trafiği yoğunluğuna 
karşı ilave asayiş ve 
trafik tedbirleri 
planlanmıştır.
Öte yandan Kurban 
Bayramı süresince 
doğabilecek elektrik 
arızalarının en kısa 
sürede gidermek ve 
anında müdahele et 
mek amacıyla vardiya 
lı ekipler oluşturuldu. 

Kurban Bayramı nede 
niyle Türk Telekom 
İşletme Şefliği tarafın
dan gereken tedbir ve 
önlemler alınarak 
vatandaşların bayram 
süresince mağdur kal 
maları için çalışmalara 
devam edecekler. 
Gemlik, Küçük Kumla, 
Kurşunlu ve Umurbey 
belediyeleri de bir dizi 
tedbirler aldılar. İtfaiye 
ve Ambulans hizmet
leri bayram dönemin 
de 24 saat devam ede
cekler. Her türlü yan 
gın, doğal afet vb. 
felakatlere karşı itfaiye 
personeli hazır bulu
nacak. Çöp toplama 
hizmetleri aksamadan 
devam ederken, oto
büs hizmetleri ise 
aynen devam edecek. 
Su hizmetleri ise bay 
ram boyunca olası 
meydana gelebilecek 
arıza ile patlaklar sebe 
biyle yeterli sayıda 
elamanı hazır bulun
duracaklar. Devlet 
Hastaneleri ve acil 
servislerde bayram 
süresince hizmet 
sürecek. Normal gün
lerde kapalı olan 
Belediye ait mezba
halar hijyenik ortam
da kesim sağlanması 
için açık tutulacak.

ederek..
Ve de yazılan kutsal kitaplarla da yön 

göstererek..
Ne acı ki ve yazık ki..
Gelinen noktada gözünü hırs bürümüş 

insanlar...
Dinsel yapıyı hep kendi çıkarları için 

kullanmışlar.
Ticaret..
Siyaset..
Hamaset..
Hep dinle dolgu yapılarak ayakta tutul

muş..
Oysa..
İnsanı doğrudan vicdanıyla ilişkili olan 

dinsel değerleriyle baş başa bırakabilse 
ler..

Ona dinsel duygularını "yüreğinde" 
yaşama olanağı tamsalar..

Olmazzz..
Neden?;
Çünkü bu durumdan da "rant" elde 

etmek var.
RP'si
Batılla işbirliği yapan AKP'si..
Ve geriye doğru uzanıp..
Marshall yardımlarıyla ABD'ye kucak 

açan DP’si..
IMF'yle Dünya Bankası'yla yoluna 

devam eden AP'si,.
Falanı filanı..
ANAP'ı..
Hep referanslarını dinden aldılar..
Sandıklarına oy, keselerine para doldur

dular.
Şimdi... Türkiye ..
Dünyayla uğraşıyor..
Güneydoğusu'nda eşkiyayla savaşıyor.
Üniversite'de türbanla dalaşıyor.
Bürokrasi'de.. Medya da.. Politika da ..

Eğitim de Sağlıkta dini alet ediyor.
Ulus devletten ümmete doğru yol alı 

yor..
Nereden nereye..
Mübarek Kurban Bayramı nız kutlu

olsun..

fejt SATILIK - KİMLİK LÜK DAİRELER VCİŞYERLERİ
www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Balıkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik_______

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal 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.

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Faxr513 17 94

MANASTIRCA MÜSTAKİL VİLLALAR
200 m2 4+1,
3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1
3 adet çatı dublex
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Hayvan pazarı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince denetlendi
YazıYORUM

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Bu gidiş iyi değil!....
Kurbanlıklar alıcı bekliyor

Yarın başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle Hayvan 
Pazarına Türkiye’nin dört bir yanından getirilen büyük ve 

küçükbaş hayvanları bugüne kadar satamadıklarını belirten 
satıcılar, bütün umutlarının bugün ve bayramın birinci gününe 
kaldığını söylediler. Öte yandan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri 
de kurbanlık hayvanların pasaport ve kimlik bilgilerini dene
tlediler. Denetimlere bugün de devam edileceği bildirildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yarın başlayacak 
olan Kurban Bayramı 
nedeniyle satıcılar 
umutlarını 
bugüne bağladı. 
Günler önce ilçemize 
Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen 
kurbanlık hayvan 
satıcıları kömür 
depoları çevresinde 
her yıl kurulan 
Hayvan Pazarında 
çadır ağıl kurarak 
müşteri beklemeye 
başladılar.
Bu yıl geçtiğimiz 
yıllara göre 
satışlarda durgunluk 
yaşandığını söyleyen 
satılacılar. Bütün 
umutlarını bugüne 
ve Bayram sabahına 
kaldığını söylediler. 
Türkiye’nin dört 
bir köşesinden 
getirdikleri büyük 
ve küçükbaş 
hayvanların fiyat
larının geçtiğimiz 
yıllarla aynı olduğunu 
iddia eden satıcılar, 
hazır yem ve saman 
fiyatlarında büyük 
artışlar yaşanmasına 
karşın vatandaşın 
alım gücünün 
düşüklüğü nedeniyle 
kurbanlık hayvan 
fiyatlarına zam 
yapamadıklarından 
yakındılar.
DENETİM YAPILDI 
Öte yandan 
yarın başlayacak 
olan Kurban Bayramı 
nedeniyle Hayvan 
Pazarında satışa 
sunulan kurbanlıklar 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
denetlendi..
Kurbanlık hayvan
ların pasaport 
ve kimlik bilgilerinin 
bulunduğu 
evrakları kontrol 
eden ekipler, 
kulak memelerinde 
bulunan küpelerle 
aşılarının yapılıp 
yapılmadığı 
kontrol ediliyor. • 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü

tarafından ayrıca 
hayvan pazarına 
getirilen kurbanlık

ların hastalık ve kontrollerin
taşımamaları sürekli olarak
için gerekli denetim yapıldığı kaydedildi.

Daha iki buçuk üç ay önce yaptığımız 
"Türkiye nereye gidiyor” tartışmasının yanı 
tını tanınmış piyano sanatçımız Fazıl Say 
verdi:

Fazıl Say diyor ki;
"Bizim Türkiye rüyamız öldü. Tüm ba 

kan eşleri türban takıyor.
İslamcılar zaten kazandı, biz yüzde 30 

onlar yüzde 70.
Bizi dışlıyorlar. Çankaya’daki davete bir 

sürü ıvır zıvır adamları çağırdılar, beni 
çağırma gereği bile duymadılar.

Bu iş böyle devam ederse kızımı da alıp 
bir başka ülkeye yerleşeceğim."

Bu sözler, sadece Fazıl Say’ın değil, 
ülkemizin giderek daha koyu bir ortaçağ 
zihniyeti karanlığına yuvarlandığını gören 
her insanımızın endişesini yansıtıyor.

Tabii bu endişe sahiplerine verilen AKP 
cevabı; Okuyun;

"Kendi topraklarını vatan olarak kabul 
etmeyen ve bu ülkeye vatandaşlık bağıyla 
bağlı olmayı zul görenler, bu ülkeden 
gitme hakkına sahiptirler

Buna saygı göstermek lazım.
Diledikleri ülkede yaşayabilirler.
Fazıl Say da bu özgürlüğe sahiptir, 

saygı duyar ve üzüntü duymam...
Her vatandaş eşittir.
Zihniyete bak, işte bizi idare edenler..
Ama o zaman Fazıl Say’larıyla iftihar 

eden uygar bir ülke olmaktan çıkar, dünya 
ya sığır çobanı kafasıyla bakan insanların 
ülkesi ölürsünüz.

Zaten mesele de bu...
Türkiye bugün Fazıl Say’a -ve Fazıl 

Say’lara- yabancı imiş gibi bakan bir zih
niyetle yönetiliyor.

İşin tuhafı aynı zihniyet bu halini görme 
yip Avrupa Birliği’ne üye olmak istiyor. 
Avrupa Birliği’ne üye olmayı samimiyetle 
isteyen bir siyasi iradenin

"Kurban Bayramını cami avlusunda 
kutlayalım" diye devlet dairelerine resmi 
yazı gönderen Kaymakam’a hoşgörüyle 
bakması söz konusu olabilir mi?

Biraz bekleyin... "Laik devlet" ilkesine 
aykırı bu yazıyı yazan Kaymakam yakın 
bir gelecekte terfi edince ne demek iste
diğimizi anlarsınız.

Zaten bu haberler, iktidar partisinin 
gözüne girmek isteyenlere verilmiş bir 
"terfi dilekçesi" etkisi yapıyor.

Aksi olsaydı eğitimciler -örneğin okul 
müdürleri- ilköğretim ve ortaöğretim 
öğrencilerine türban taktırıp ödül törenine 
çıkartırlar mıydı?

Bu tür olaylar dikkat ederseniz son 
zamanlarda çok arttı.

İyi anımsarız... 1950’de Demokrat Parti 
iktidara geldikten hemen sonra

Türkiye’de aynen böyle bir hava esmiş 
hatta Ankara’nın göbeğinde ve Anadolu 
nun birçok yerinde Atatürk heykelleri 
saldırıya uğramıştı.

O gidişi DP iktidarım gidişinin başlan 
gıçı olmuştu..

Eğer öyle bir siyasi irade bu gidişe dur 
demezse şunu iyi bilin ki bu iktidarın da 
gidişinin başlangıçı olur.

Ağ babaları.
Necmettin Erbakan eskilerde; "İktidara 

geleceğiz, kanlı mı olur, kansız mı olur" 
bilmiyorum demişti

Şimdi bunun gidişi de var.
Aman kolay olsun...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Türk-Eğitim Sen Bursa 2. Nolu Gemlik Şube Temsilciliği tarafından Hükümet Konağı önünde basın açıklaması yapıldı 

“Ek derslerimizi kurban etmeyeceğiz” 
Seyfettin ŞEKERSÖZ öğrenmek istemesinin I lerini hatırlatan

öğretmenlere karşı .Aksakal, "Ancak şu
Türk-Eğitim Sen Bursa hakaret olduaunu 1 ■ Mamı a 1
2. Nolu Gemlik Şube 
Temsilcisi Eyüp 
Aksakal, dün Hükümet 
Binası önünde yaptığı 
basın açıklamasında 
"Bayramda ek dersle 
rimizi kurban etmeye
ceğiz sevk eylemin 
deyiz" dedi.
Eğitim çalışanlarının 
yüzde 72'sinin açlık 
ve yoksulluk sınırı 
arasındaki ücretlerle 
geçim mücadelesi 
verirken idrak edilecek 
Kurban Bayramı 
arifesinde öğretmen
lerin 60-100 YTL ek 
ders ücretlerini kesen 
yani öğretmenlerin 
bayram harçlığına 
göz koyan bu zihniyeti 
protesto etmek için 
haklarını almak için 
alanlarda olduklarını 
söyleyen Eyüp 
Aksakal, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün 
eyleme katılacak 
olan öğretmenlerin 
sayısını ve isimlerini

hakaret olduğunu
söyleyen Aksakal, 
"Bu hareketi 
kınıyoruz" dedi.
ÜRETİMDEN 
GELEN 
HAKKIMIZI 
KULLANIYORUZ 
Türk Eğitim-Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Eyüp Aksakal, açıkla
masında; "Bugün 
öğretmenler haklarını 
gasp edenlere karşı 
üretimden gelen gücü 
kullanmaktadır. Bu 
bizim en meşru ve en 
temel hakkımızdır. Ü 
Ike şartlarında kurban 
kesmekte bile zorlanan 
eğitim çalışanlarının 
hukuksuzca ek ders
lerini kesen zihniyeti 
kamu oyuna şikayet 
ediyoruz.
Şöyle ki; öğretmenlerin 
ek ders ücretlerindeki 
sorunlar devam ediyor. 
Ayda dört defadan 
fazla sevkclınması 
halinde sevk alınan 
günlerin ek ders ücret-

gününün hafta içine 
gelmesi nedeniyle o 
günlere ilişkin ek ders 
ücretleri tam olarak 
kesilecek ve o hafta

Bakanlık düzeyinde 
yaptıkları görüşmeler 
de,sorunun çözülmesi
ni, mağduriyetin 
giderilmesini istedik-

öğretmenler hiç ek 
ders ücreti alamaya
caklardır" dedi.
OKULLAR
BOŞALACAK

ana kadar sorunun
çözümü noktasında 
herhangi bir gelişme 
olmamasından dolayı 
bugün eylemdeyiz. 
Kamuoyunun ve 
velilerimizin bizi 
anlayışla karşılaya
cağını ümit 
ediyoruz" dedi. 
Türk-Eğitim Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Eyüp Aksakal, sendika 
üyesi öğretmenlerle 
birlikte Milli Eğitim 
Bakanı ve Hükümete 
de seslenerek, "1400 
yıllık dini vazifemiz 
olan bayramlar da 
eğitim çalışanlarına 
bayram hediyesi 
vermeniz gerekirken 
ücretlerinin kesilmesi 
hangi vicdana sığar. 
Bundan sonra iktidar 
sahipleri bilsin ki biz 
haklarımızı yasal ve 
meşru zeminlerde 
aramaya devam ede
ceğiz. Yılmayacağız, - 
yıkılmayacağız, 
başaracağız" dediler.

rsın suren

/mFEHEHIipM J MlEMİ

o MU BEY BUĞUN SALONLARI

J ıı«ımi
/ unu

mim
HAFTA İÇİ «MIVCT ALANA

KINA SALONU UCR€TSIZ
PEŞİN Fİ VATINA

12 AY TAKSİT

Bayramınız kutlu olsun
ÜSTELİK KREDİ KARTI

DERDİ OLMADAN
Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK

in;.zeV6»<iiikitraTi$o«,rK,ıtd.siı. TEL: 0.224 526 17 00 • GSM: 05325464575- www.suren.com.tr
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w Bayram ve savaş....
Yarın Kurban Bayramı’nı kut

layacağız.
Bayram ve savaş birbirine ta 

mamen zıt kavramlar.
Ama yaşanan gerçekler bazen 

bayram ve savaşı birlikte yaşatır 
insana.

Dünyanın birçok köşesinde bu 
iki kavram bugün acı bir şekil de 
yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye’nin başına musallat 
edilen PKK terörü, insanımızın 
mutu yaşamasına engel oldu.

Yaklaşık 30 yılda binlerce gen 
cimizi bu teröre kurban verirken, 
halka yol, okul, hastane, fabrika, 
baraj olarak dönmesi gerekirken, 
kaynaklar, bombaya, silaha, uça 
ğa, topa tüfeğe harcanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri sivil 
iradenin emrinde hareket ederek 
Kandil Dağı’ndaki PKK terör örgü 
tünün kamplarını boşaltmış bile 
olsa kampları yerle bir etmiştir.

Bu Türk ulusunun beklediği ve 
istediği bir durumdur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
güçlü bir devlettir.

Bu gücünü tarih boyunca 
kanıtlamıştır.

Dağa çıkmış sinsi bir terör 
örgütüne:, papuç bırakacak bir 
ulus değiliz.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Türkiye’de Türklerle birlikte 
asırlarca kardeşçe yaşayan kürt 
halkı, dış güçlerce tarihin belirli 
zamanlarında sürekli kışkırtıl 
mıştır.

OsmanlI Devleti döneminde 
yaşanan kürt isyanları ile Cum 
huriyetin ilk yıllarında. Said-i 
Nursi’nin - veya Kürt Sayit’in- 
kürt aşiretleri İngilizlerin kışkırt
ması sonucu Cumhuriyet’e karşı 
isyana çağırması, Dersim isyan
ları unutulmuş değildir.

Neden kürtler merkezi devletle 
karşı karşıya gelmektedirler.

Kürt halkının kültürel sorun
larının çözülememesi, bölgenin 
geri bırakılmışhğı gerçeğinin 
görülememesi birer hatadır. Ama 
bu hatalar Cumhuriyet Devleti’ne 
başkaldırı ile sonuçlanamaz.

Sonuçlanmadı da.
Tarih bunu böyle yazdı. Ne za 

man emperyalist güçlerin orta- 

doğuda bir projesi varsa Türkiye 
ya kürt sorunuyla karşı karşıya 
getiriliyor, ya da Ermeni.

Sorunun temeli öyleyse kült
lerin kültürel istemleri veya bölge 
sel kalkınmamıştık değildir.

Sorunun ana kaynağı, dış güç
lerin Ortadoğu petrollerine sahip 
olma sevdasıdır.

İşte son halka ABD’nin ve İn 
giltere’nin Irak’ı işgali..

Irak’ın devrik lideri Saddam’ın 
kimyasal silah ürettiği savıyla 
yola çıkan ABD, bu ülkeye güç 
kullanarak işgal etti. Yanına Bir 
leşmiş Milletler kararı olmaması 
karşın İngiltere’yi de aldı.

Sonuçta ülkenin tüm zengin
likleri yerle bir edildi.

Orada da bayram günleri sa 
vaş birlikte yaşandı.

Savaş Irak halkına kan göz 
yaşı ve yoksulluk getirdi.

Ama bu haksız işgale Irak 

halkı yıllardır direniyor ve bu 
güçlerle yerli işbirlikçileriyle 
savaşıyorlar.

Irak, Yoğuslavya gibi bölün
menin eşiğinde.

Burada uzun yıllar birlikte 
yaşayan müslüman sunnilerle, 
şiiler birbirlerine kırdırılıyor.

Kürtlere ise ayrıcalık tanınıyor.
Tarihlerinde hiçbir zaman dev 

let kuramamış olan bu ulus, 
şimdi Türkiye’nin yanı başında 
devlet kurdurma eşiğine getirildi.

Türkiye’de yaşaşan kültleri de 
kışkırtarak bu devletin sınır
larının Misak-i Milli sınırları 
içinde böldürülmenin planları 
yapılıyor.

Bu tutar mı zaman gösterecek.
Türk halkı, kürt ve Türk kar 

deştiğinden yana.
Kürtlerin oyuna gelmemesi 

için sorunun demokratik yollarla 
çözümü zorunludur.

Bunun için DTP’ye çok büyük 
görev düşüyor.

Ama onlar PKK’yı siyasal
laştırmaya çalışıyorlar.

İşte sorun burada.
Bu böyle olduğunda da bay 

ram da insanlara zehir oluyor.
Tüm ^okurlarımın Kurban 

Bayramı’nı candan kutlarım.

Enver Şahin, Kurban 
Bayramını kutladı Balıklar tezgahta kaldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Kurban 
Bayramı nedeniyle 
yayınladığı mesajda, 
"Kurban Bayramı 
nın, ülkemiz, milleti 
miz, İslam dünyası 
ve tüm insanlık için 
barışa, sevgiye, 
kardeşliğe vesile 
olmasını temenni 
ediyorum" dedi. 
Bayramların, dargın
lıkların unutulduğu, 
insanların barıştığı, 
kardeşçe kucak
laştığı günler olduğu 
nu belirten Şahin, 
bayramlar, milli ve 
dini duyguların, 
inançların, örf ve 
adetlerin uygulandığı 

bir toplumda millet 
olma şuurunun şekil
lendiği, kuvvetlendiği 
günler olduğunu 
söyledi. Toplum ola 
rak asırlardır canlıh 
ğım yitirmeyen inşa 
ni, ahlaki, dini, kültü 
rel niteliklerin önem
ine değinen Şahin, 
kutlayacak olduğu
muz Kurban Bayramı 
nın manevi değerine 
dikkat çekti. Başka 
ülkelerde böyle gün
lerin olmadığını belir 
ten Şahin, "Yarın ma 
nevi değeri büyük 
olan Kurban Bayra 
mı’nı idrak edeceğiz. 
Başka yerde böyle 
bir bayram, böyle bir 
gün var mı? Yok.

Bunu kavramak çok 
önemli. Bayramlar 
küçüklerin büyük
lerinin ellerini öpe 
ceği, hatır soracağı 
gönüllerini alacağı 
günlerdir." dedi. 
Bayramda seyahat 
edecek vatandaşlara 
da uyarılarda bulu
nan Şahin, trafik 
kazalarına karşı se 
vincin acıya dönüş 
memesi temen
nisinde bulundu. 
Bayramlaşmanın 
bayramın 2.günü 
saat 11.00 'de parti 
binasında yapıla
cağını hatırlatan 
Şahin, vatandaşları 
bayramlaşmaya 
davet etti.

Ercüment ESEN

Kurban Bayram 
nedeniyle balık 
satışları düştü. 
Bayram öncesi 
tezgahlarını 
dolduran 
Gemlikli balıkçılar 
satışlarından 
bıçak gibi 
kesilmesinden 
yana dertli.
Hemen hemen

her tür balığın 
satıldığı tezgahlar 
seyirlik hale 
gelirken hayal 
kırıklığına uğrayan 
balıkçı esnafının 
umutları kurban 
bayaramı 
sonrasındaki 
yılbaşına 
kaldı.
Hamsinin kilosunun 
4 liraya satıldığı 
Gemlik Belediye

Balıkçı Çarşısı’nda 
balıklar tehgahlarda 
kalırken diğer 
balık fiyatları ise 
şöyle:
Uskumru Kg 8 YTL 
Çinokop Kg 20 YTL 
İstavrit 4 YTL.
Cupra Kg 10 YTL 
Levrek Kg 10 YTL 
Lüfer Kg 10 YTL. 
Karides Kg 10 YTL. 
İthal Uskumru 
Tane 5 YTL...

Gemlik KSrfez
OKILİK'İH İLK CÛHLOK İlVAIİ OIIITIIİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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,Aykent’len Kış ve Yeni yıl Sergisi KONGRE İLANI

özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
yaptığı resim ve 
proje çalışmaları 
sergileniyor, 
öğrencilerin kış 
mevsiminin başla
ması ve yeni yılın 
yaklaşması üzerine 
Resim derslerinde 
Görsel Sanatlar 
öğretmeni Burçak 
Uslu ve Ana sınıfı 
öğretmlenleri 
Nihan Mirasyedi, 
Sevil Şen, 
İlke Pusmaz 
gözetiminde 
hazırladıkları 
birbirinden güzel

resim ve projeler 
Bursa AS 
Merkez’de izlenime 
açıldı. Görsel

Sanatlar öğretmeni 28 Aralık 2007 
Burçak Uslu, tarihine kadar
Kış ve Yeni yıl izlenimde
Sergisinin kalacağını söyledi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
İLÇE BAŞKANLIĞINDAN '

Partimizin olağan ilçe kongresi 6 Ocak 
2008 Pazar günü saat 13.oo’de Dilek Aile 
Çay Bahçesi’nde yapılacaktır.

Çoğünluk sağlanmadığı takdirde kong 
remiz aynı gün saat 15.oo’de çoğunluk 
aranmaksızın aşağıdaki gündemle 
toplanacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış, yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunması |
4- Mali raporun okunması, görüşülmesi 

ve aklanması
5- Yönetim kurulu çalışma raporunun 

okunması, görüşülmesi ve aklanması
6- Yönetim kurulu seçimlerinin yapıl

ması
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

KAYIP

12

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

19.11.2007 tarih ve 07160400EX063954 
tescil nolu gümrük çıkış beyannamesi 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
İHRACATÇI: 

Glengo Tekstil Ticaret ve San. A.Ş. 
GÜM. MŞV: Selen Gümrük Müş. Ltd. Şti.

ÇALKM4S1 : ‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

YILBAŞINA AZ KALDI
HEDİYELİKLERİNİZİ ALDINIZ MI?

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset matbaacilik-yayinciuk-reklamcilik
İstiklal CM Bota Sok. Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3IB GEMLİK Tel: 513 36 33 Fax: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hasır Takı çalışmaları yerinde incelendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakamlık 
Sosyal Dayanışma 
Vakfı tarafından 
açılan Hasır Takı 
kursunda üretilen 
süs eşyalarının 

Fpa£arlânabilmesi 
için çalışmalar 
sürüyor.
HEM Müdürlüğü'nde 
devam etmekte 
olan Hasır Takı 
öğreticilik kursunda 
bir taraftan kursiyer 
yetiştiricileri 
eğitilirken diğer 
yandan da 
Kaymakam Mehmet 
Baygül başkanlığında 
bir heyet İzmir 
Aliağa ilçesine gide 
rek incelemelerde 
bulundu.
Aliağa'da kurulan 
kooperatifin nasıl 
çalıştığı ve ne gibi 
hizmetler ürettiğini 
yerinde gören 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile birlikte 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin,

gözlendi.Ticaret Odası 
temsilcisi Bekir____________ Gemlik'te Sosyal
Öksüz, Esnaf Odasıf Yardımlaşma ve
yönetim kurulu üyesi 
Osman Sivas ve 
Ticaret Borsası tem
silcisinden oluşan 
heyet iki gün boyun
ca Hasır Takı için 
kurulan kooperatifin 
işleyişi konusunda 
bilgiler aldılar.
Aliağa Kaymaka 
mı'nın da ziyaret 
edildiği gezide 
ayrıca HEM'Merkezi 
de ziyaret edilerek 
buradaki çalışmalar

Dayanışma Vakfı 
öncülüğünde Sivil 
Toplum Örgütü 
Odaların da 
katılımıyla 
'kurulması düşünü
len Hasır Takı ve 
Hediyelik Süs 
Eşyalarının 
pazarlanabilmesi 
için kurulması 
düşünülen Kooperatif 
çalışmalarına da 
start Verildiği 
öğrenildi.

KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve HUZURUN 

YILLARDIR DEĞİŞMEYEN ADRESİ BERKAY ET 

BU BAYRAMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYACAKTIR.

KENDİ ÖZEL BESİMİZ, YÖREMİZ HAYVANLARINDAN OLUŞAN, 
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 

ÖZEL KESİM YERİMİZ OLAN KURTUL KÖYÜNDE VE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ 
GEMLİK BELEDİYE MEZBAHASINDA BAYRAM GÜNLERİNDE, İSLAMİ KURALLARA UYGUN 

VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ FİYATLARI

1 Net Kemikli Et : 12.00 - YTL
(Kesildikten sonra tartım)

1 Adet Büyükbaş Kesim: 150.00 - YTL 
(İstenildiği gibi parçalama dahil) 

BÜYÜKBAŞ HİSSEYE DE GİRİLEBİLİR.

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI

Canlı Tartım : 7.50-YTL
1 yaşındaki kıvırcık koçlar 40-50 kg canlı ağırlıktadır. 
Daha yukarıda kilolarda hayvanın yağ oranı 
artığından tarafımızdan tercih edilmemiştir.

1 Adet Koç Kesim 35.00-YTL

BERKAY ET Gemlik Belediye Mezbahası 
Orhangazi Cad. SonuBerkay KIRMIZIAY

0.532 779 91 94 - O. 535 573 11 90

“İYİ BAYRAMLAR DİLERİZ.” '
KREDİ KARTI
GEÇERLİDİR.

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER
Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi kesim 

yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki tesisimizde kesim 
hizmetinden yararlanabilirler. Sıra kayıt işlemleri 

başlamış olup mûıacaatlann şahsen Belediye mezbahasına 
yapılması gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ KESİM : 150.00 - YTL 
(Dört parçaya ayrılır.)
KÜÇÜKBAŞ KESİM ; 35.00 - YTL 

REZERVASYON İÇİN TEL: 0.224 5131148 
CSM. (Haydar Beyi :Q.5326571774 
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Bankamatiklerin iıleıiıM Mlıı hırsızların işMıııı kabartıyor
Kurban Bayra 
mı'nın yaklaşma 
sıyla birlikte banka
matik önlerinde 
oluşan uzun kuyruk
lar hırsızların 
iştahını kabartıyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri, vatan
daşların bayram 
üstü hırsızlık 
olaylarına karşı 
dikkatli olmalarını, 

özellikle yaşlı 
kişileri tanımadıkları 
kimselerden 
bankamatiklerde 
yardım istememe 
leri konusunda 
uyardı. Bayramın 
yaklaşmasıyla 
birlikte tüm yurtta 
banka ve banka
matik önlerinde 
uzun kuyruklar 
oluşuyor.
Özellikle emekliler, 

yağmur ve soğukta 
saatlerce sıra 
bekliyor. Bayram 
nedeniyle alışveriş 
yoğunluğunun 
artması nedeniyle 
birçok vatandaşın 
dolandırıcı mağdur 
olmaması için 
poliste uyarı geldi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü yetk
ilileri, bankamatik 
kuyruklarında vatan

daşların tanımadık
ları kimselerden 
ve kartını ibraz 
edemeyen 
sözde banka 
görevlilerinden 
yardım almamalarını 
tavsiye etti.
Emniyet, bayram 
üstü yoğunluk 
nedeniyle 
özellikle banka 
çevrelerinde sivil 
polis görevlendirdi.

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Bursa'da yaşlı bir 
adamın karşıya geç 
mek isterken otomo
bilin altında kalarak 
hayatını kaybettiği 

ı kaza, bir işyerinin 
kameraları tarafından 
kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, 
Ankara Caddesi 
Davutdede Mahalle 
si'nde birlikte yürü 
düğü 2 arkadaşının 
yanından ayrıldıktan 
sonra yolun karşısına

geçmek isteyen Raif 
Yıldız (82), hızla sey 
reden Y.P. (27) 
idaresindeki 16 CAP 
82 plakalı aracın altın
da kaldı. Yaşlı adamın 
yardımına koşan çev 
redeki vatandaşlar, 
polis ve ambulansı 
arayarak yardım 
istedi. Kısa sürede 
olay yerine gelen 
ambulansla Şevket 
Yılmaz Hastanesi'ne «»- 
kaldırılmak istenen

Yıldız hayatını kay
betti. Kaza, bir işy
erinin güvenlik karrlL 
erası tarafından da

görüntülendi.
Bir hafta önce kaza 
nın meydana geldiği 
bölgede dün araştır

ma yapıldı. 
Büyükşehir Belediye 
si'nin metro viyadük 
inşaatını tamamladığı, 
viyadüğün altındaki 
karayolunun demir 
parmaklıklarla kap
atıldığı gözlendi. 
Ancak alt geçit 300 
metre ileride olduğu 
için yolun altındaki 
Esnaf Sarayı ve 
Doğu Garajı'na ya 
da Doğu Garajından 
gelip yolun üzerinde

ki Yıldırım Belediye 
si'ne gitmek isteyen 
vatandaşların demir 
parmaklıkların 
yanındaki boşluktan 
karayolunu kulla
narak karşıya 
geçmesi dikkat 
çekti. Vatandaşlar, 
belediyenin bölgeye 
bir geçit daha 
yapmasını, polis 
yetkililerinin de 
konuyla ilgilenmesini 
istediler.

S'Pa/ttîl

Bilet Bedeli 50.00 ■ YTL’dir
Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 

* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon: 0 224 525 17 00 GSM: 0 532 546 45 75

STÜDYO GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı) 
& No: 2 GEMLİK Tel: 0 224 514 41 71

e Vmütlârla dolu yepyeni \ 
bir yıla başlarken, 

। ritmini hiç kaybetmeyecek 
eğlence dolu bir partiye nedersin?

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYIHIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 ırf 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 
d--------- -----------------------------------------------------------------------------------

ÎK. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

_K 4UT KREDİLERİNE 
I/ tACILIK YAPILIR.

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

ŞEKER SİGORTA
5 Mac/de ÖZALP
I Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21



19 Aralık 2007 Çarşamba Gemlik Karfez Sayfa 9

Yeni yılda vergi 
cezaları artacak
Vergi Usul Kanunu 
uyarınca uygulanan 
vergi cezaları, yeni 
yılda yeniden değer
leme oranı çerçe 
vesinde yüzde 7,2 
oranında zamlana 
cak. 2008'de fatura 
kullanma mecbu 
riyetindeki 560 YTL 
olan limit 600 
YTL'ye, tahakkuktan 
vazgeçme limiti de 
16 YTL'ye çıkacak. 
Maliye Bakanlığı, 
2008 yılında uygu
lanacak ceza miktar
ları ile defter tutma 
hadlerine ilişkin 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğini Baş 
bakanlığa gönderdi. 
Buna göre; fatura, 
gider pusulası, müs
tahsil ve serbest 
meslek makbuzu 
verilmemesi ve alın
mamasının cezası 
139 YTL'den 149 
YTL'ye çıkacak. 
En az ceza haddi 
damga vergisinde 
6,80 YTL, diğeı* 
vergiler de ise 14,90 
YTL olarak uygu
lanacak. Yeni yılda 
sermâye şirket
lerinin 1. derece 
usulsüzlük cezası 
80, birinci sınıf tüc
car ve serbest 
meslek erbabında 
50, ikinci sınıf tüc
carda ise 25 YTL 
olacak.
Kamu kurum ve 
kuruluşları ile 
gerçek ve tüzel kişil
erce gerçekleştirile
cek işlerde, vergi 
numarası kullanmak- 
sızın işlem yapanla 
ra da 160 YTL yerine 
170 YTL ceza kesile
cek. Muhtarların 
karne tasdiki sırasın
da aldıkları harç 
tutarı da 1,6 
YTL'den 1,7YTL'ye 
yükselecek.
Yeni yılda defter 
tutma hadleri de 
değişecek. Buna 
göre, bilanço hesabı 
esasına göre defter 
tutmada, 100 bin 
olan alış tutarı 2008 
yılında 107 bin YTL, 
140 bin YTL olan

satış tutarı da 150 
bin YTL olarak 
uygulanacak. 
ÇEŞİTLİ HAD VE 
CEZALARDA 
DURUM
Kanun çerçevesinde 
2008 yılı için yıl
başından itibaren 
uygulamaya girecek 
çeşitli had ve tutar
lar şöyle:
-İlan durumu: İlanın 
vergi dairesinde 
yapılması 1.380 YTL, 
-Vergi dairesinin 
bulunduğu yerde 
yayımlanan bir veya 
daha fazla gazetede 
yapılması 1.380- 
138.000 YTL, 
-Tahakkuktan 
vazgeçme 16 YTL, 
-Bilanço hesabı 
esasına göre defter 
tutma hadleri

.Yıllık alış tutarı 
107.000 YTL,

.Yıllık satış tutarı 
150.000 YTL,

.Yıllık gayrisafi iş 
hasılatı 60.000 YTL,

.İş hasılatının beş 
katı ile yıllık satış 
tutarının toplamı 
107.000 YTL, 
-FatüFâ RüHânfflâ 
mecburiyeti 600 
YTL, 
-Muhtarların karne 
tasdikinde aldığı 
harç 1,70 YTL, 
-Doğrudan gider 
yazılacak demirbaş 
ve peştamallıklar 
600 YTL, 
CEZALAR 
-En az ceza haddi 
.Damga vergisinde 
6,8 YTL, Diğer 
vergilerde 14,9 YTL, 
-Usulsüzlük dere
celeri ve cezaları 
-Birinci derece usul
süzlükler 
.Sermaye şirketleri

80 YTL, 
.Sermaye şirketi 

dışında kalan birinci 
sınıf tüccarlar ve 
serbest meslek 
erbabı 50 YTL, 
■İkinci sınıf tüccar

25 YTL, 
Yukarıdakiler dışın

da kalıp beyanname 
usulüyle gelir vergi
sine tabi olanlar 
13 YTL

SATILIK
2004 MODEL OPEL ZAFİRE

1,6 ELEGANCE 
KLİMA ■ ÇİFT SUNROFF-ABS 

TEL: 0532 255 45 01

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN ' 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VEINÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
MUSALLA?
GARFİELD
SAKLI YÜZLER

(Rezervasyon 
Tel : 513 33 21)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK
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Bursa’ya Kore’den 
kardeş geliyor

Güney Kore’nin 
Ankara yeni Büyük 
elçisi Chang Yeob 
Kim, Türkiye’nin 
ülkesinin dünyadaki 
en büyük dostu 
olduğunu belirterek, 
Türk işadamlarını 
Güney Kore’ye 
yatırım yapmaya 
çağırdı.
Güney Kore Ankara 
Büyükelçiği görevine 
yeni atanan Chang 
Yeob Kim, Anadolu 
illerindeki ilk ziyareti
ni Bursa’ya yaptı. 
Bursa Büyükşehir 
Belrdive Başkanı 
Hikm Şchin’i Tarihi 
Belediye Binası’n 
daki makamında 
ziyaret eden Kim, 
Türkiye ile Güney 
Kore arasında 1500 

’ı aşkın bir dostlu 
*ın bulunduğunu ve 
" durumun ülkesin

deki tarih kitapların
da da yer aldığını 
belirtti. Kim, “Güney 
Kore’de halkımız 
“Türküm” diyen Her 
kese kapısını açar.

i Koreliler Türkiye’yi 
| ikinci vatanı gibi 

görür. Bu sevgiden 
dolayı da Türkiye’ye 
gelen turist sayısı 
her geçen yıl artıyor. 
Bu sene 140 bini 
aşkın Koreli’nin 
Türkiye’ye gelmesini 
bekliyoruz” dedi. 
Türk işadamları için 
ülkesinde yatırım 
imkanı bulunduğunu 
da sözlerine ekleyen 
Büyükelçi Kim, 
“Kore’deki yabancı 
yatırımlarda Türkiye 
10. sırada. Türkiye’yi 
yatırım sıralamasın
da ilk 5’in arasında 
görmek istiyoruz. 
Özellikle sanayi

Kapatılan köy okulları anaokuluna dönüşecek
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
yayımladığı genelge 
de, okul öncesi 
eğitimin 5-6 yaş 
grubundaki çocuk
lara zorunlu olması 
için yasal düzenleme 
çalışmalarının 
sürdüğünü belirte 
rek, okul öncesi 
eğitimi yaygınlaştır
mak amacıyla il milli 
eğitim müdürlükle 
rine talimat verdi. 
Bakan Çelik, okul 
öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılması 
amacıyla bir genelge 
^Sbuçerçevede, 
kapatılan köy

şehri Bursa’nın 
sanayici ve iş 
adamlarını yatırım 
yapmaları için 
Kore’ye bekliyoruz” 
diye konuştu. Kim 
ayrıca Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’den 
tsursa yı niıtus ve 
sanayi bakımından 
benzer özellikler 
taşıyan büyük bir * 
şehirle kardeş 
yapmak istediklerini 
de iletti.
DOSTLUĞA 
TAM DESTEK 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin de, Bursa 
hakkında bilgi 
verdiği büyükelçinin 
kardeşlik teklifinden 
dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirdi. Şahin, 
kardeşliğin kağıt 
üzerinde kalma

ilköğretim 
okullarının onarılarak 
anaokuluna dönüş 
türülmesini, emekli 
öğretmenlerden 
gönüllülerin okul 
öncesi 
kurumlarda 
görevlendirilmesini, 
5 yaş grubu çocuk
ların sayısının 
tespit edilerek 
okul öncesi 
eğitime yönlendiril 
meşini istedi.
5-6 yaş grubundaki 
çocuklardan 
517 bin 687'sine 
okul öncesi eğitim 
imkanı sağlandığını 
ancak 809 bin 
çocuğa eğitim 

masını isteyerek, 
iki ülke arasındaki 
dostluğun daha da 
ilerlemesine yönelik 
her türlü gayreti 
göstereceklerini 
belirtti. Güney 
Kore’nin 2005 ve 
2006 yıllarında 
yapılan karagöz Halk 
Dansları yarış
malarında peş peşe 
birincilik alarak ‘Altın 
Karagöz’ ödülünü 
kazandığını anlatan 
Şahin, “Kore’nin 
kazandığı para 
ödülünü Kore gazi
lerine bağışlaması 
hayatımda unuta
madığım olaylardan 
biridir. Bu durum 
beni çok duygu- 
landırmıştı. Sizin 
vesilenizle Kore 
halkına bir kez 
daha şükranlarımı 
iletiyorum” 
şeklinde konuştu.

verilemediği 
bildiren Çelik, 
okul öncesi 
eğitim hedeflerine 
ulaşılabilmesi için 
yerel destek ve 
iş birliğinin 
önem taşıdığını 
vurguladı.
Çelik, genelgesinde, 
il milli eğitim 
müdürlüklerinden 
5 yaş grubu 
çocuk sayısının 
tespit edilmesini ve 
her tür örgün ve 
yaygın eğitim 
kurumunda ana 
sınıfı açılması 
gerekli görülen 
acil önlemlerin 
alınmasını istedi

Cezaevlerinde açık görüş 
21 Aralık’ta başlıyor

Tutuklu ve hüküm
lüler, Kurban 
Bayramı nedeniyle 
21 Aralık'tan 
itibaren açık 
görüş yapacaklar. 
Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin 
tarafından 
Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına 
gönderilen genelg
eye göre, Adana, 
Ankara, Antalya, 
Bakırköy-Metris, 
Bayrampaşa Kapalı, 
Bursa E Tipi, Izmir- 
Buca, Mersin ve 
Ümraniye E ve T Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz 
kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuktu
lar, Kurban Bayra 
mı'nda 21-28 Aralık 
tarihleri arasında 
olmak üzere 8 gün 
açık görüşten 
yararlandırılacak. 
Diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 
müdürü bulunan 
bağlı ceza infaz 
kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu- 
lara 21-27 Aralık tar
ihlerinde olmak 
üzere 7 gün, müdürü 
bulunmayan bağlı 
ceza infaz kurum- 
larında kalan hüküm
lü ve tutuklulara 
21-26 Aralık tarih
lerinde olmak üzere 
6 gün açık görüş 
yaptırılacak.
Sayıları ve konumları 
değerlendirilmek 
suretiyle, adli suçlar
dan ve Terörle Müca

Öğretmenler okula gitmedi
Eğitim Sen ve 
Eğitim iş üyesi 
öğretmenler, Kurban 
Bayramı dolayısıyla 
hafta içine denk 
gelen günlerde 
ek ders ücretlerinin 
kesilmesini protesto 
etmek için sağlık 
kuruluşlarına sevk 
alarak okula gitmedi. 
Eğitim Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer, Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
önünde basın 
açıklaması yaptı. 
Dinçer, MEB'in 
eğitim çalışanlarının 
çalışma koşullarını 
sürekli zorlaştıran 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

dele Kanunu ile Çı 
kar Amaçlı Suç 
örgütleriyle Mücade 
le Kanunu'na muhale 
fetten hükümlü ve 
tutuktular için ayrı 
gruplar oluşturula
cak, her grubun gö 
rüş günleri ve saat
leri Cumhuriyet baş 
savcılıkları ile cezae
vi idareleri tarafından 
tespit edilecek. Bu 
grupların, aynı 
zamanda ve aynı 
görüş mahallinde 
birlikte bulundurul
maması sağlanacak. 
Kınama cezası dışın
da disiplin cezası 
alan ve cezaları kaldı 
rılmayan hükümlü ve 
tutuktular açık 
görüşten yarar
landırılmayacak.
-TORUN VE 
DEDELERLE DE 
GÖRÜŞÜLEBİLECEK 
Hükümlü ve tutuktu
lar, belgelendirilmek 
suretiyle sadece 
anne, baba, eş, 
çocuk, torun, 
büyükanne, büyük
baba ve kardeşleriyle 
görüştürülecek.
Hükümlü ve tutuktu
lar ile görüşmek 
isteyen kişilerin, 
akrabalık durumlarını 
nüfus idarelerinden 
veya ilgili kon
solosluklardan ver
ilen resmi belgeler 
ile ispatlamaları 
gerekli olacak.
Ancak; anne, baba, 
eş, çocuk, torun, 
büyükanne, büyük

uygulamalara imza 
attığını ileri sürerek, 
"Bunun en son 
örneği Kurban 
Bayramı'nda 
yaşanacak.
Bakanlık tarafından 
yapılan yeni 
düzenlemeyle 
tüm haftanın ek 
ders ücretleri 
kesilecektir" dedi. 
Dinçer, öğretmen
lerin büyük 
bölümünün eylemi 
destekleyerek 
sevk alıp okula 
gitmediklerini 
bildirdi. Dinçer, 
MEB'in eyleme 
katılanlar hakkında 

baba ve kardeşi 
olmayan hükümlü ve 
tutukluların, üçüncü 
dereceye kadar olan 
akrabalarından en 
çok üç kişiyle, önce
den haber verilmesi 
ve belgelendirilmesi 
kaydıyla görüşme 
yapmaları 
sağlanacak. Bu fıkra 
hükmü, ağır
laştırılmış müebbet 
hapis cezasına 
hükümlüler hakkında 
uygulanmayacak. 
Hükümlü ve tutuklu 
sayısının, verilen 
açık görüş günü 
sayısına bölünmesi 
suretiyle görüş 
gününe kadar gru
plar oluşturulacak. 
Her grubun görüş 
günü ile saatleri, 
ailelerine bildirilmek 
üzere hükümlü ve 
tutuklulara tebliğ 
edilecek. Hazırlanan 
program, ayrıca 
koğuşlara ve 
ziyaretçilerin göre
bileceği uygun 
yerlere asılmak 
suretiyle her 
ziyaretçinin, 
ziyaret gününde 
cezaevine gelmesi 
sağlanarak izdiham 
önlenecek.
Belirtilen gün ve 
saatler dışında 
görüş yaptırılmaya
cak; bir defa 
görüş yapan 
hükümlü ve tutuktu
lar ile ziyaretçilere, 
ikinci defa izin 
verilmeyecek.

yasal işlem 
başlatılacağına 
ilişkin genelgesinin 
anımsatılması 
üzerine, "Bunun 
hiçbir dayanağı 
yoktur. Biz 
demokratik sendikal 
haklarımızdan 
doğan hukuk 
üzerinden bu 
hakkımızı kullanı 
yoruz. Bu sendikal 
bir eylemdir, bir 
uyarı eylemidir. 
Bakanlık 
soruşturma 
başlatmak yerine 
bu talebe yanıt 
verecek adım atsın" 
dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kalp ve 
damar hastaları 
soğuk havalara 

dikkat

Kurban eti nasıl tüketilmeli

Uzmanlar, kalp ve 
damar hastalarının 
soğuk havalara karşı 
duyarlı olmalarını 
istedi. Fırat Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Yavuzkır, 
soğuk nâvârârââ 
koroner rahatsızlığı 
olan hastalarda ritim 
bozukluğu olabile
ceğini söyledi.
Yavuzkır, "Hava 
sıcaklıklarının belirli 
oranlarda düştüğü 
bugünlerde özelikle 

kalp-damar 
hastalığı olan ve 
koroner damar 
rahatsızlığı olan 
hastalarda kalp krizi 
geçirme riski belir
gin olarak-yük- 
selmektedir. Soğuk 
havalarda kalp 
rahatsızlığı olan 
hastalar ritim bozuk
luğu yaşayabilirler. 
Bu ritim bozuklukları 
sonucu ani kalp kriz
leri ve ölümler ola
bilir. Soğuk havalar
da bu rahatsızlığı 
olan hastalar dikkatli 
olmalıdır" dedi.

Sağlık Bakanlığı, 
Kurban Bayramı'nda, 
kalp-damar 
hastalığı, şeker 
hastalığı ve 
hipertansiyonu 
olanları, yağsız veya 
az yağlı etleri tercih 
etmeleri ve kısıtlı 
miktarda tüketmeleri 
konusunda uyardı. 
Sağlık Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
Kurban Bayramı'nda 
şeker ve şekerli 
besinlerin yanı sıra 
et tüketiminin de 
artmasının sindirim 
sisteminde vc diğer 
organlarda çeşitli 
rahatsızlıklara yol 
açtığı belirtildi.
Etlerin sebzelerle 
pişirilmesi veya etle 
rin yanında sebzele 
rin de tüketilmesi 
gerektiği vurgula
narak, kalp-damar 
hastalığı, şeker 
hastalığı ve hiper 
tansiyonu olanlara, 
yağsız veya az yağlı 
etleri tercih etmeleri 
konusunda uyarıda 
bulunuldu. Ayrıca, 
barsak parazitlerinin 
ve hayvan hastalık
larının bulaşmasının 
engellenmesi için ‘ 
kurbanlık hayvanların 
güvenilir yerlerden ve 
kişilerden satın alın
masına ve uygun

koşullarda kesiminin 
yaptırılmasına dikkat 
edilmesi gerektiği 
bildirildi.
Kurban etlerinin uzun 
bir dönem tüketilecek 
olması nedeniyle sak
lama, hazırlama ve 
pişirme koşullarına 
özen gösterilmesi 
gerektiği vurgula
narak şu önerilere 
yer verildi: 
“-Kurbân eti uygun 
koşullarda kesildik
ten sonra, etler hay
vanın uygun yer
lerinden yağlı kısım
ları ayrılarak 
parçalanmalıdır. 
Kesilen kurban eti, 
mutlaka buzdolabın
da bir gün bek
letilmelidir.
-Etler büyük parçalar 

şeklinde değil, kıy
malık, kuşbaşılık, pir
zola, biftek ve bon
filelik olarak ayrıl
malı, günlük pişirile
cek miktarlara bölün- 
meli ve buzdolabı 
poşetine veya yağlı 
kağıda sarılarak, buz
dolabının buzluk kıs
mında veya derin . 
dondurucuda saklan
malıdır. Bu şekilde 
hazırlanan etler 
buzlukta (-2 derece) 
birkaç hafta, derin 
dondurucu da ise 
(-18 derece) daha 
uzun süre ile sakla 
nabilir.
-Etler çözdürülürken 
oda ısısında değil, 
mutlaka buzdolabı 
ısısında veya mikro
dalga fırınlarda 

çözdürülmelidir 
-Pişirilecek miktarlar
da et çözdürülmeli, 
çözdürülen etler 
hemen pişirilmeli, 
tekrar dondurulma
malıdır.
-Etlerin pişir
ilmesinde haşlama, 
ızgara gibi yöntemler 
tercih edilmeli, 
kızartmalardan 
kaçınılmalıdır.
Çok yüksek ısıda 
uzun süre pişirme 
ve kızartma yöntemi 
çeşitli kanserojen 
maddelerin 
oluşumuna neden 
olabileceği için 
tercih edilmemelidir. 
- Et ile yapılan 
yemekler kendi 
yağı ile pişirilmeli, 
ilave yağ 
eklenmemelidir” 
Ayrıca şeker ve şek
erli ürünleri satın 
alırken Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı'n 
dan izinli olmasına, 

-■ son kullanma tari- % 
hinin geçmemiş ve 
ambalajının bozul
mamış olmasına 
dikkat edilmesi 
gerektiği belirtilerek, 
tatlı tüketiminde 
hamurlu ve şerbetli 
tatlılar yerine sütlü 
tatlıların tercih 
edilmesi gerektiği 
vurgulandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

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

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

1
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

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

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
19 Aralık 2007 YEŞİM ECZANESİ
20 Aralık 2007 OZAN ECZANESİ
21 Aralık 2007 ONUR ECZANESİ
22 Aralık 2007 MELİS ECZANESİ
23 Aralık 2007 FATİH ECZANESİ

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2934 

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) t
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TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FATURA ÖDEME NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Turkcell, Vodafone, Avea 

Elektrik, Su. Telekom
K.K. Borçlan, Baâkur, SSK 

Trafik cezası v.s.
FATURALARINIZISMILESHDP’TAN 

SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL Türk Telekem BAŞVURU N0KTAS1J
D-SMARTSATIŞNOKTASI I

- CEPTELEFONUSATIŞI
TURKCELL-VODAFONE-AVEA-KONTÜR SATIŞI

•"BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI 
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

PDATİlZ l/DEftİ BanAa BanIca dolAŞMAdAN uyqiN kasdi sEçeNeklcRİ
■ İtri İlli lı lı L İZİ_________ İlniyAç kürdisi - taşit kREdisi ve Konut kürdisi______J

ORHANGAZİ CADDESİ N0:2 - GEMLİK TEL: 0.224 512 12 00

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 YTL
Döner+Dürüm + Ayran 3.50 YIL
Çorba + Yemek + Pilav + Ayran + Salata 5.00 YIL

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:
H| İŞKEMBE -PAÇA- MERCİMEK-EZOGELİN

fliMünutyü.
■I İstiklal Cad. No: 20/A- GEMLİK

UMSI Tel: 0.224 512 20 02

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay

KEBAP ve YEMEK SALONU 
gemlik'te aitentete takat Peteğini* tek altes

4.00 HL
Çorba 1.50 YTL.
Aşçı Tabağı + Tatlı (Müşteri tercihine bağlı) 5.00 HL
İskender + Tatlı 6.00 YTL.j
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 i 
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR. ]

VENİADLİVE^ISIW-GEMÜK1EI:5145238
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD;



GrÜTJLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ
Bayramınız Kutlu Olsun

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir 
Hamîdiye Mah. Gazhane Cad. No : 41 /A GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

FİIÜ BOYR 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKS6SUAR 
BİÜMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

24 Aralık 2007 Pazartesi www.genilikkorfvzgazctcsi.com info'n'ccmlikkorfezgazetesi.conı 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

Türk Hava Kurumu Kurban Bayramı’nda 3816 adet deri topladı

Kurban kesimi bu yıl arttı
v Dört gün süren Kurban Bayramı’nda 
vatandaşlar havanın yağışsız olması 
nedeniyle kurbanlarını rahat bir şekilde 
kestiler. Kurban derilerini toplayan THK 
geçen yıla göre biraz daha fazla deri 
topladı. THK Gemlik Şube Başkanı Besim 
Uzunoğlu bu yıl 2867 koyun, 542 keçi, 372 
adette sığır deri si toplanarak ihale edilen 
firmalara satıldığını bildirdi. Deri gelir
lerinin yüzde 50’si Sosyal Yardımlaşma
Vakfı’na veriliyor. Haberi sayfa 3'de

Kadri GÜLER 
kadri_gulor@hotmall.com

Güne Bakış YEAR
Görünmez kaza

Kurban Bayramı öncesi ve bayram sırasında 
bir kaza olacağından oldum olası korkarım.

Sanki bu bayramın kurban kanı salt kurbanlık 
hayvanın kesimiyle sona ermeyeceğini düşünür, 
dikkatli olmaya çalışırım.

Çevremdekilere de dikkatli olmalarını sağlık 
veririm.

Ama, her kurbanda küçük de olsa büyük de 
olsa mutlaka çevremde blrilerlne birşeyler olur.

Buna batıl inanış da diyebilirsiniz ama bu be 
nim dikkatimi çeken bir olaydır.

Mümkün mertebe kurban bayramlarında uzun 
yola çıkmamaya özen gösteririm. Dev, syf. 5'de

Resmi 
bayramlaşma 

yapıldı
Kurban Bayramı 
nedeniyle resmi 
bayramlaşma bay
ramın birinci günü 
Belediye Düğün 
Salonu’nda saat 
14.oo’de yapıldı. 
Bayramlaşmaya 
protokolün yanı 
sıra sivil toplum 
örgütleri de katıldı

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 
BİZE DANIŞMAYI 

UNUTMAYIN I
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75 OUNLOP

http://www.genilikkorfvzgazctcsi.com
mailto:kadri_gulor@hotmall.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Büyüksehir Ailesi bayramlaştıR"
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Barış...

Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konfe 
•ansı Stockholm Bildirgesi şöyle der:

"İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli 
raşam koşulları sağlayan onurlu ve refah 
çinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır, 
rısanın bugünkü ve gelecek nesiller için 
evreyi korumak ve geliştirmek için ciddi 
ir sorumluluğu vardır.”

Der demesine de dediğinin arkasında ne 
adar durur..

Toprak. Su.. Hava..

Dünyanın ana bileşenleri..

Onlar olmazsa olmaz..

İnsanoğlu..

Bu bileşenler üzerinde yaşamını 
irdüren canlı..

Toprak.. Su.. Hava..

Enerjisini güneşten alıyor..

İnsanla paylaşıyor..

Yaşam sunuyor..

İnsanoğlu'nun..

Toprak, su, ve havayla 
Barış içinde...

Onlardan yararlanarak, değerini bile 
:.. bilinçsizce ve hoyratça tüketmeyerek 
gaması gerekiyor..

kapabiliyor mu?

Me yazık ki hayır.

Toprağı yok ediyor..

Suyu tüketiyor..
-favayı kirletiyor..□ün geliyor...

Toprak, su ve hava insandan'erozyon 
olarak, sel olup taşarak, soluklara zehir 
olarak girerek öcünü oluyor.

Aslında...
İnsan doğaya verdiği zararın faturasını 

kendisi ödüyor..
Canıyla..
Kayıplarıyla..
Geçenlerde yazmıştım...
Teknoloji gelişiyor..
İnsanoğlu yozlaşıyor diye..
Teknolojik gelişime karşı değiliz..
Ama teknoloji diye diye kaynakların per

vasızca tüketilmesine içimiz acıyor..
Dünya...
Yaşlı ve yorgun..
Milyonlarca yıldır üzerindeki canlıları 

besliyor,barındırıyor..
Canlıların ihanetine rağmen onlara 

"yaşam" veriyor..
Yeniden yeniden yeniden ..
Bir gün gelecek gücü bitecek..
Onun için...
Dünyaya saygı duyalım..
Birbirimizi sevelim..
Silaha sarılarak...
Etrafımıza acı vermeyelim..
Tüketmeyelim.
Atalarımızdan devraldığımız mirasımızı 

çocuklarımıza temiz, duru ve yalın bir 
biçimde bırakalım..

Barış, kardeşlik, mutluluk türküleri 
söyleyerek..

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Tarihi 
Belediye Binası’ndaki 
bayramlaşmasında 
Başkan Hikmet Şa 
hin, hizmetlerinden 
ötürü çalışanlarına 
Bursa halkı adına 
teşekkür etti. 
Bursa Valiliği’nde 
yapılan bayramlaşma 
sonrasında Bursa 
Milletvekilleri Hayret 
tin Çakmak, Canan 
Candemir Çelik ve Ali 
Kul ile birlikte Tarihi 
Belediye Bina sı’nda 
bürokratların tek tek 
bayramlarını kutlayan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, “Tüm 
hemşehrilerimin bay 
ramını kutluyorum. 
Hizmetlerimizin per 
de arkası kahraman
ları çalışanlarımıza 
da Bursa halkı adına 
şükranlarımı sunuyo
rum” dedi. 
Milletvekillerinden bü 
yükşehir çalışanları
na teşekkür Büyük 
şehir Belediyesi aile
si nin bayramlaşma

it

törenine katılan AKP 
Bursa Milletvekili 
Hayrettin Çakmak, 
kentte yapılan 
hizmetlerin güzel
liğine dikkat çekti 
İnsanların, makam-

ların ve siyasilerin 
geçici olduğunu 
hatırlatan Çakmak, 
bırakılan eserlerin 
ise kalıcı olduğunu 
söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi’nin yak-

laşık 4 yıldan bu 
yana Bursa’ya önemli 
ve kalıcı eserler 
bıraktığını kaydeden 
Çakmak, çahşmala 
rından dolayı başta 
Başkan Şahin olmak 
üzere tüm Büyükşe 
hir Belediyesi aile
sine minnettar 
olduğunu belirtti. 
Törene katılan 
AKP Bursa 
Milletvekilleri Canan 
Candemir Çelik 
ve Ali Kul’un yanı 
sıra AK Parti Bursa 
İl Başkanı Sedat 
Yalçın da gösterdik
leri gayretli 
hizmetlerden 
ötürü Büyükşehir 
ailesine teşekkür 
ederek bayramlarını 
kutladı. Milletvekili 
Ali Kul, Ankara’daki 
depremde zarar 
gören ailelerin 
yaralarının en 
kısa sürede sarıldı 
ğını belirterek, daha 
büyük felaketlerle 
karşılaşılmaması 
yolunda temennide 
bulundu.

on-uılıgılKiRııbıaDl
BAYTAş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Balıkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex daireler,
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

200 m2 4+1, 
3 adet bahçe dublex
180 m2 3+1
3 adet çatı dublex
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0 224) 513 96 83 Fax . 513 35 95

BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal 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.

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fâxr513 17 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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THK Kurban Bayramı’nda 3816 adet den topladı

Man kesimi bu yıl artlı
v Dört gün süren Kurban 
Bayramı’nda vatandaşlar ha - 
vanın yağışsız olması nede 
niyle kurbanlarını rahat bir 
şekilde kestiler. Kurban deri
lerini toplayan Türk Hava Ku
rumu geçen yıla göre biraz 
daha fazla deri topladı.

Türk Hava Kurumu Gemlik 
Şube Başkanı Besim Uzunoğlu 
bu yıl 2867 koyun, 542 keçi, 
372 adette sığır derisi topla
narak ihale edilen firmalara 
satıldığını bildirdi. Deri gelir
lerinin yüzde 50’si Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı’na veriliyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Kurbanlıklar!

YazıYORUM

Bayramın ilk günü ekranlara Büyükşehir 
lerin kurban manzaraları geldi

Ülkemiz yine açıkhava mezbahasına 
döndü.

Yerel yönetimlerin ve ilgili bakanlıkların 
tüm uyarılarına karşın Ankara, İstanbul 
başta Anadolu'nun pek çok yöresinde 'kur
ban kesimi' dinsel bir işlem olmaktan çıktı, 
ilkel bir keşmekeşliğe dönüştü.

Kötü bir görüntü, rezalet oldu..
Çocukları bu kan gölünün dışında tutma 

çabaları yine işe yaramadı.
Temizlik kuralları hiçe sayıldı.
Mezbahaya çevrilen yerler arasında 

İstanbul'da İlahiyat Fakültesi İstanbul kam
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kurban Bayramı’nda 
kesilen kurban 
derilerini toplayan 
resmi tek kuruluş 
olan Türk Hava 
Kurumu, bu yıl da 
bu görevini yerine 
getirdi.
Gelirinin yüzde ellisi 
nin Sosyal Yardım 
laşma Vakfına veril 
diği kurban deri
lerinde bu yıl, geçen 
yıla oranla az da 
olsa artış görüldü. 
Kurban Bayramı 
süresince dört gün 
havanında güzel 
gitmesini fırsat 
bilen vatandaşlar, 
kurbanlarını rahatlık
la kestirme olanağı 
bulurlarken, 
THK'da beklediği 
deri toplama 
sayısına ulaştı.
THK yetkilileri İlçe 
merkez, belde 
ve köylerinden topla 
dıkları koyun ve sığır 
derisinde artış 
gözlenirken, keçi 
derisinde geçen 
yıla göre biraz 
düşüş saptandı. 
THK, geçtiğimiz yıl 
Kurban Bayramı’nda 
2826 koyun, 
542 keçi ve 357 
sığır (7214 Kg.) 
derisi toplardı: 
Bu yıl rse 2867 
koyun, 528 keçi 
ve 420 adet sığır 
(9120 Kg.) derisi 
toplandı.
İHALE İLE SATILDI 
Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
Kızılay’ın toplama 
merkezine getirilen 
kurban derileri, 
ihaleyi alan 
firma sahiplerine 
teslim edildi.
Türk Hava 
Kurumu Gemlik

Şubesi Başkanı 
Besim Uzunoğlu, 
yaptığı açıklamada, 
kurban derilerinin 
ihalesinde bu 
yıl küçükbaş 
hayvan derilerinde 
artış sağlanırken, 
büyükbaş hayvan 
derisinde ise 
biraz fiyat azalması 
olduğunu söyledi. 
Besim Uzunoğlu, 
verdiği bilgiye 
göre, Koyun 
kurban derisinin

adedinde 
6.25 YTL. keçi 
derisinin adedinde 
4.70 YTL artış 
sağlandığını, sığır 
derisinin ise 2.15 YTL 
düştüğünü bildirdi. 
Sığır ve keçi derile 
rinin Mustafa 
Kemalpaşa'da 
bulunan Hilmi 
Yurtsever 
isimli kişi tarafından 
alındığını bildiren 
Uzunoğlu, 
koyun derilerinin de

Bursa'da bulunan 
Candan Deri İmalat 
hanesi sahibi 
Selçuk Candan 
tarafından satın 
alındığını söyledi, 
öte yandan İlçe 
Emniyet Müdürlü
ğünden alınan 
bilgiye göre Türk 
Hava Kurumu 
dışında herhangi 
bir kurum ya da 
şahısın kurban 
derisi toplamadığı 
öğrenildi.

pusu bile bulunuyordu!
Sağlık Bakanı'nın 'Kesimi çocuklara 

izlettirmeyin' uyarısına karşın kurban 
edilen büyükbaş hayvanların kanlı görün
tüleri arasında poz veren bebeler- çocuklar 
medyaya yansıdı.

Bu acıklı sahnelerin dışında bir de 'kur
ban hakları'm hiçe sayarak hayvanlar 
üzerinde kasaplık denemesine giren 1400 
kişinin yaralanarak hastanelere akın 
etmesi, sokaklarda boğaların peşinde 
koşan vatandaşların traji komik görüntüsü 
üzerine yapılan haberler vardı.

Onları da bazılarımız ayıplayarak ama 
gülerek izledik.

Yalnız biz Türkler değil, bütün dünya 
ayıplayarak, şaşkınlıkla izledi..

Kurbanda 2.6 milyon hayvan kesildiği 
hesaplanmış.

Bu rakamlar 'Kurban Bayramı'nın ticari 
boyutunu da ortaya koyuyor, yardımlaşma, 
evine et giremeyen yoksulları doyurma 
gibi sosyal ve insani nedenleri unutularak, 
etler buzdolabına girdi tarikatlar etrafında 
kurban derilerine dek uzanan bir 'rant' 
oluştu..

Türkiye geliştikçe 'İslam ve modern ha 
yatın geleneksel olanla çatıştığı yeni alan
lar ortaya çıkıyor. Ancak kurban kesiminin 
bunun toplumun muhafazakârlaşmasıyla 
ilgisi yok.

Çocukluğumuzda kurbanlar evlerin arka 
bahçelerinde, mahallelerdeki boş arsalarda 
kesilirdi.

196O'lı yıllarda büyük şehirler sokaklar, 
caddeler düzenli, şehirler yerli yerindeydi.

Kurban kesildiğinde parklar, otobanlar, 
okullar kan gölüne dönmezdi.

2007 sonu Türkiye'sinde 'kurban kesimi' 
toplu katliama dönüşüyorsa bu ilkelliğin 
aynı zamanda sosyal bir 'kalitesizlik' 
içerdiğini de görebilmeyiz.

Siyaset bilimci diyor ki;
"Her tepeye bayrak dikmekle, işyeri ya 

da konut olarak kullanılan mekânlara 
hoparlör takıp millete ezan okumak aynı 
kalıplardır. Bu muhafazakârlık değildir.

Bu sembolleri sığlaştırmaktır, çıtayı 
sürekli aşağıya basit hayata çekmektir. Biz 
dini de, milliyetçiliği de kötü icra ediyoruz.

Türkiye'de endişelenmemiz gereken ne 
mahalle baskısıdır ne de türbandır.

Türkiye'de endişelenmemiz gereken 
sosyal kalitesizliktir,eğitimsizliktir dini 
ticaret vasıtası yapmak, basit değerlere 
inmektir."

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
Çocukların gözleri ö> 

kesmek, kan dökmek ' 
kültürü'nün dinen ne an 
anlatsak daha iyi olmaz 
mi kutlamış oluruz?!

nde hayvanlan 
hu adak 

j geldiğini 
mı bayramı eksik

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.mllliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AKP’de bayramlaşma İUSMEK’ten Huzurevine bayram sürprizi

AKP İlçe Teşkilatı 
bayramın ikinci günü 
bayramlaştı.
İlçe lokalinde gerçek
leştirilen bayramlaş
maya İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Belediye 
Başkan Vekili Nurettin 
Bay, İl Genel Meclis 
Üyeleri Oktay Kahveci, 
İlhan Başaran, Beledi 
ye Meclis üyeleri, yöne 
tim kurulu üyeleri, 
Kadın ve Gençlik 
Kolları ile vatandaşlar 
katıldı.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin,

TEMA Vâkfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına ^tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

“Bayramlar, dargınlık
ların unutulduğu, 
insanların barıştığı, 
kardeşçe kucaklaştığı 
günlerdir. Bayramlar, 
milli ve dini duygu
ların, inançların, örf ve 
adetlerin uygulandığı 
bir toplumda millet 
olma şuurunun şekil
lendiği, kuvvetlendiği 
günlerdir' dedi..
Farklı inanç ve 
kültürler arasında 
şiddet ve nefretin 
giderek yaygınlaştığı 
dünyada, Türkiye'nin 
yüzyıllardır olduğu 

gibi bugün de barış 
içinde birarada yaşa 
mın sembol ülkesi 
olduğuna değinen 
Şahin, bölgesel ve 
küresel barışın 
tesisinde de Türki 
ye'nin oynadığı rolün 
hayatiliğine vurgu 
yaparak "Aramızda 
kardeş kavgası çıkar
mak isteyenlere, birlik 
ve beraberliğimizi 
bozmaya çalışanlara 
verdiğimiz en anlamlı 
cevaplardan birisi 
bayramlarımızdır" 
şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Bursa 
Sanat ve Meslek 
Edindirme Kursla 
rı’nın (BUSMEK) 
kuaförlük bölümü 
eğitmen ve öğrenci
leri, bayram öncesi 
çocuklarla ve 
yaşlıların ücretsiz 
saç bakımlarını 
yaptı.
BUSMEK Kaplıkaya 
Eğitim Merkezi’nin 
kuaförlük bölümü 
eğitmenleriyle 
öğrencileri Büyük 
şehir Belediyesi 
Huzurevi’ni ziyaret 
ederek 40 yaşlının 
saçlarını kesti. 
Bayram öncesi 
bakımlarını yaptır
manın heyecanını 
yaşayan yaşlılardan 
bazılarının 
saçları da boyandı. 
Aktivitenin 
kendilerine büyük 
moral verdiğini 
söyleyen huzurevi 
sakinleri, renkli bir 
gün geçirmenin 
tadını çıkardı. 
Kendilerine bu

imkanı tanıyan 
Büyükşehir 
Belediyesi yetkilile 
rine teşekkür eden 
yaşlılar, bayram ve 
yılbaşı öncesinde 
yapılan bakımların 
kendilerine büyük 

alan 16 kursiyerin 
40 yaşlının saçlarını 
kestiğini belirten 
Özkan, büyükleri 
sevindirmenin 
kendilerini de 
mutlu ettiğini 
sözlerine ekledi

UMURBEY DUGUN S110U

tomşıı 
ıp 
mim

HRfTR İÇİ tai..

2.000.00 - YTL

PEŞİN Fİ VATIN A 
12 AV TAKSİT 

ÜSTÇÜK KREDİ KARTI 
DERDİ OLMADAN

fersin süreri Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 • Umurbey / GEMLİK 
jrinş.zevMkTurizmsm.r>c,ud.şti. JEL: 0.224 525 17 00 • GSM: 05325464575- www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr
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Görünmez kaza....
Bu kurban bayramı, kurbanlığı 

Kurtul’da bu işlerin uzmanı Ber 
kay Kırmızıay’ın tesisinde kes- 
dirdik.

Berkay, ‘‘Sizin hayvanı erken 
keseceğiz saat 9.oo da kesim 
yerinde olun" diye talimatı verince 
erkenden yola çıkıp başkalarını da 
bekletmeyelim diye düşündüm.

Kurtul da ilk kez kurban kes 
tirdiğim için oradaki kalabalığı 
düşünmemiştim.

Yüze yakın küçük baş hayvan 
vardı. İki de büyükbaş..

Teşkilatı kuvvetliydi Berkay’ın.
Sizin anlayacağınız kesimciler 

profesyoneldi.
Aile, kesimhaneye gelenlere 

çok erkenden kavurmayı tente- 
cere koyup hazırlamıştı. Yanına 
ağzı tatlandırmak için baklavası 
ve şam tatlısı bir de türk lokumu 
eklemişler.

Sağolsunlar sabahın ayazında 
üşümememiz için sobayı da yak
mışlar, bununla da yetinmeyip bir 
de devamlı çay servisi sundular.

Eh! böyle olunca insan soğuyu 
da unutuyor, sırayı da..

Bizim işimiz öğle saatlerinde 
son buldu.

Kurbanımız kesilip ayrıştırıldı 
ve pay edildi.

Güne B^akış
Kadri GÜLER 

.kadri_guler@hotmail.com

Bize eve taşımak düştü.
Her kurbanda küçük baş hay

van kesildikten sonra onu par 
çalama işi bize düşerdi. Bu kez 
düşmedi de elimizi kolumuzu 
kesmekten kurtulduk.

Kurbanda görülmeyen kazalar 
derim ya, salt kurbanlık keserken 
bir yerimizi kesmemiz değildir 
görülmeyen kazalar.

Çoluğa çocuğa mutlaka bir 
şeyler olur.

Biz ne kadar titizlensek, kafa 
göz patlar, bir yerleri yarılır.

Dün, bayramın son günüydü.
Bayramdan birkaç gün önce 

Özgür süpermen olup, şifonyerin 
üzerinden yere pike uçtuğu için 
hastanelik olmuştuk.

Burunda küçük bir çatlak, 
dukaklarda patlakla işi hafif atlat
tık. Daha büyüğünden Allah 
korusun derken, dün olan bana 
oldu.

Benim bacaksız, elindeki 
tabancaya koyduğu küçük bir 
plastik mermiyi karşıma geçip 
"dan" diye ateşlemesin mi.

Tam isabet.
Gözümden vuruldum.
Birden beynim zonkladı.
Kıvranmaya başladım.
Eyvah göz gitti dedim kendi 

kendime..
Acı geçip kendime geldiğimde 

hasarın büyük olmadığını, ama 
ciddi olduğunu da gördüm.

Dün bayramdı, hastanelerde 
nöbetçi doktorlar var.

Göz doktorları izinli.
Neyseki Sunay Bey, ev kom 

şum. O’nu arar bulurum diye 
düşünüp önce yazımı bitirmeye 
karar verdim.

Tek gözüm kapalı bilgisayarın 
karşısına geçip yazmaya baş 
ladım.

Yazıma başlarken söylemiştim.

Oldum olası kurban bayram
larında birşeylerin olacağından 
korkarım diye..

Oldu da..
Yine de bayram tam bitmedi bu 

saatten sonra yeni birşeyler 
olmazsa, bu kurbanı da hafif ha 
şarla atlatmış olacağız.

Biz, kurban bayramını hafif 
atlattık ama internetten heberlere 
girdiğimde, bayram öncesi ve 
dönüşlerde meydana gelen trafik 
kazaları öylesine hafif cinsinden 
değil.

Kurban Bayramı üzerine bu 
benim takıntımın binlerce kişide 
de bulunduğuna inanıyorum.

Oysa bu bayramı kazasız atlata 
cağımızı sanmıştım.

Ama son gün Özgür’ün oyun
cak tabanca merakına yenik düş 
tük.

Barış’a bugüne kadar hiç 
tabanca almamıştık.

Aksine kardeşi tam tabanca 
meraklısı. Salı Pazarından Barış’a 
boya kalemi alırken, o, da oyun
cak reyonundan küçük bir taban
ca almış. Meğer benim canımı açı
ta çakmış.

Siz siz olun, kurban bayram
larında görünmeyen kazalardan 
kendinizi koruyun.

Maytap yüzünden 
3 parmağı koptu

Dr, Aziz Ataoguz vefat etti
Maytap yüzünden 
parmaklarından oldu 
Batman'da 11 yaşın
daki Abdulkadir 
Erman'ın 25 kuruşa 
aldığı maytap 
elinde patladı;
3 parmağı koptu. 
Parmaklar yerine 
dikilemedi.
Batman'da Kurban 
Bayramı öncesi 
güvenlik güçlerince 
alınan bütün 
önlemlere rağmen 
satışı engellene- 
meyen maytap, 
11 yaşındaki 
Abdulkadir Erman'ın 
3 parmağının 
kopmasına 

neden oldu. 
Bahçelievler 
Mahallesinde 
3 kardeşiyle 
bir büfeden 
25 kuruşa satın 
aldığı maytabı 
patlatmaya 
çalışan Erman, 
maytabın elinde 
patlaması sonucu 
yaralandı.
Yakınları tarafından 
Batman'da özel 
bir hastaneye 
kaldırılan Erman, 
burada yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından 
Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi (DÜ) 

Tıp Fakültesi 
Plastik Cerrahi 
Bölümüne sevk 
edildi. Burada 
yapılan ameliyata 
rağmen Erman'ın 
kopan 3 parmağı 
kurtarılamadı. 
Erman, 
kardeşleriyle 
oyun oynarken 
satın aldığı 
maytabın elinde 
patladığını belirterek, 
“Bir büfeden 
25 kuruşa maytap 
satın aldım. 
Patlatmaya 
çalışırken aniden 
elimde patladı” 
dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'in en eski 
doktorlarından olan 
Aziz Ataoğuz (83) 
Cumartesi günü 
akşamı evinde 
vefat etti.
Uzun yıllar Gemlik 
Belediyesi’nde 
Doktorluk yapan 
Dr. Aziz Ataoğuz, 
emekli olmasından 
sonra mesleğini 
yine kendisi gibi 
doktor olan eşi 
Nimet Ataoğuz ile 
birlikte evlerinde 
sürdürmüştü. 
Emin Dalkıran 
Bulvarı Tibel Otel 
yanındaki evinde 
vefat eden 
Aziz Ataoğuz'un 
cenazesi dün 
evinin önünde 
okunan dua 
sonrası Çarşı 
Camiine getirildi. 
İkindi namazı 
sonrasında camiden 
alınan Aziz Ata 
oğuz'un cenazesi 
aile dostları, arkadaş 
lan ve sevenleri

KAYIP
Gemlik Emniyet Müdürlüğünden aldığım B 
sınıfı ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Levent Çetin IRMAK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“2040'cla su sorunu kalmayacak" 24 ülkeden 300 öğrenci 
Bursa’da bayramlaştı

Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel Eroğ 
lu, yaşama geçire
cekleri projelerle ilk 
adımda Türkiye'nin 
2023, ikinci adımda 
2040 yılına kadar su 
sıkıntısının yaşan
mayacağını söyledi. 
Eroğlu, 2008-2013 yıl
larını kapsayan ilk 5 
yıllık eylem planının 
hayata geçirecekleri
ni belirtti.
AKP tarafından yayın 
lapan Türkiye Bülteni 
dergisine susuzluk 
sorunuyla ilgili açık
lamalarda bulunan 
Eroğlu, Türkiye'nin 
112 milyar metreküp 
suyu olduğunu ve 
bunun sadece 40 mil
yar metreküpünün 
kullanıldığını söyledi. 
-TEK NEDEN 
KURAKLIK DEĞİL- 
Su miktarının azaldığı 
nı ancak bu sene 
yaşanan kuraklığın 
tamamen küresel 
ısınmaya bağlı olma 
dığını belirten Eroğlu? 
"Bazı dönemler ülke 
mizde kuraklık ola
biliyor, ama arkasın
dan sulak dönem 
geliyor. Burada 
önemli olan şu: Su 

kaynaklarımız tek 
elden, akıllıca 
yönetildiği takdirde 
su kaynaklarımız bize 
yeter" dedi. Eroğlu, 
AKP olarak susuzluk 
riskine karşı bir dizi 
önlem aldıklarını kay 
dederek bu önlemleri 
şöyle sıraladı: 
"İstanbul için başlat
tığımız Melen Projesi, 
söylediğimiz tarih ve 
saate yetişti. 2-3 
senede bitecek pro
jeyi yedi ay gibi kısa 
bir zamanda bitirdik. 
Ankara için de benz
er projeyi şu anda 
yapıyoruz. Şanlıurfa, 
Kilis, Gaziantep, Sam 
sun, Sivas, Erzurum, 
Mersin-Tarsus, Siirt, 
Mardin-Kızıltepe, 
Bursa, Konya, Kahra 
manmaraş, Afyonka 
rahisar illerimizde 
yaptığımız projelerle 
bu sıkıntıları aşma 
noktasında önemli 
mesafeler kat ettik. 
Yapacağımız projeler
le ilk adımda 2023, » 
ikinci adımda 2040 
yılına kadar hiçbir su 
sıkıntısı yaşanmaya
cak. 2008-2013 yıl
larını kapsayan ilk 5 
yıllık eylem planını 

hayata geçiriyoruz. 
Bu süre zarfında 81 
ilimizin su sıkıntısı 
çekmemesi için her 
türlü planlamamızı 
yapıyoruz." 
-ENTEGRE SU 
YÖNETİMİ- 
Öncelikle "entegre su 
yönetimi" adında bir 
çalışma başlattık
larını ifade eden 
Çevre Bakanı Eroğlu, 
şöyle konuştu: 
"Marmara Bölgesi'ni 
kapsayan bu çalış
mada İstanbul'da 
Melen Projesi'ni 
yapıyoruz. Mudurnu 
Çayı üzerine yapıla
cak Ballıkaya Barajı'n 
dan Adapazarı ve 
Kocaeli istifade ede
cek. Karamürsel tara 
fında Ihsaniye ve 
Acıdere üzerine inşa 
edeceğimiz barajlar 
su sıkıntısı olduğun
da devreye girecek. 
Yalova'daki Gökçe 
Barajı'na başka kay
nakları yönlendirerek 
oranın verimini artıra
cağız. Ağva ile Sakar 
ya nehri arasındaki 
Yeşiİçay'da yılda 55Ö 
milyon metreküplük 
bir potansiyel var, 
bunu da değerlendi

receğiz. Benzer çalış
maları Trakya yöresin 
de de gerçekleştire
ceğiz. Bunun yanında 
Türkiye'de ilk defa 
özel sektörün, baraj 
ve hidroelektrik 
santrallerini yap-işlet- 
devret sistemiyle 
hayata geçirmesini 
sağladık. Bunun için 
bin 83 adet müracaat 
var. Bu yaklaşık 15 
bin 300 megavat, 
yani 46 milyar kilovat 
saat enerji üretebile
cek bir potansiyel 
demektir. Biz önü 
müzdeki 5 yılda 
bunların en az 
yüzde 70'inin gerçek
leşeceğini düşünü 
yoruz. Nehir santrali 
veya baraj olarak 
yapılacak bu projeler
le devletin üzerinden 
yaklaşık 23 milyar 
dolarlık bir yük kalk
mış olacak. Böylece 
bir taşla *üç kuş vur
muş oluyor; boşa 
akan suları değer
lendiriyor, temiz 
enerji kaynaklarından 
istifade ederek 
elektrik üretimi 
sağlıyor ve 
istihdam alanı 
oluşturuyoruz."

Türk dünyası ve 
akraba devletlerden 
Bursa'ya okumak 
için gelen 24 ülke
den 300 öğrenci, 
Rumeli Türkleri 
Federasyonu 
(RUDEF) tarafından 
verilen kahvaltıda 
bir araya gelerek 
bayramlaşma 
imkanı buldu. 
Kültürpark içindeki 
bir restoranda bir 
araya gelen 300 
öğrenci, Bursa 
protokolüyle de 
tanışma imkanı 
buldu. RUDEF, 
Avrasya Kültür 
Derneği ve Uludağ 
Üniversitesi Avrasya 
Topluluğu Öğrenci
leri tarafından 
düzenlenen bayram
laşma töreninde 
öğrenciler 
Türkiye'deki bayram 
kutlamaları hakkında 
bilgi aldı. Türk 
dünyasından ve 
akraba devlet
lerinden 300 öğren
ciyle bayramlaştık
larını ifade eden 
RUDEF Başkanı 
Şuayip Toprak,

I ."Uludağ Üniversitesi 
öğrencileri ile tanış

ma ve kaynaşma 
imkanı bulduk" 
dedi.
Kırım'dan okumak 
için geldiğini 
belirten bir kız 
öğrenci, "Türklere 
çok teşekkür 
ediyorum. 
Her zaman 
bize böyle bayramlar 
hazırlıyorsunuz. 
Biz gerçekten çok 
şanslıyız, insanlar 
çok iyi. Kırım ve 
Türkiye arasındaki 
bayramlarda pek 
fark yok. Tüm 
Müslüman ülkelerde 
bayram aynı 
kutlanıyor" 
diye konuştu. 
Kurban Bayramı'nı 
bol etli olduğu 
için çok sevdiğini 
kaydeden 
Moğolistanlı 
bir öğrenci ise, 
"Türkler gerçekten 
çok sıcak insanlar. 
Bizim ülkemizde 
böyle bayramlar 
yok. Herkese çok 
teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu. 
Öğrenciler 
kahvaltının ardından 
bayramlaşma 
törenine katıldı.

.8
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Marmarabirlik bilgilendirme atağına geçti
Marmara Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifleri 
Birliği (Marmarabirlik) 
hakkındaki olumsuz 
görüş ve düşünceleri 
ortadan kaldırmak 
amacıyla zeytin üreti
cisinin direk temas 
halinde olduğu 
siyasileri bilgilen 
dirme atağına geçti. 
Refi Taviloğlu başkan 
lığındaki Marmara bir
lik Yönetim Kurulu, 
bu kapsamda TBMM 
Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu 
Üyesi, aynı zamanda 
AKP Halkla İlişkiler 
Başkan Yardımcısı 
olan Bursa Milletve 
kili Ali Koyuncu'yu 
ziyaret etti. Taviloğlu

ve yönetim kurulu 
üyeleri rakamsal 
verilerle Marmara bir- 
lik'in dününü ve 
bugününü anlattı. 
Marmarabirlik'in ürün 
alım ve satım poli
tikalarına yönelik 
eleştirilerin yanlış bil
giden kaynaklandığını 
söyleyen Taviloğlu, 
birlik olarak 2000 
yılında çıkarılan ve 
tarım satış birliklerini 

yeniden yapılandıran 
yasaya uygun hareket 
ettiklerini söyledi.
Yeniden yapılandırma 
sürecinden alnının 
akıyla çıkabilen tek 
birliğin Marmarabirlik 
olduğunu ifade eden 
Taviloğlu, en çok eleş 
tiri konusu olan zey 
tin fiyatını arz-talep 
dengesinin belirle 
diğini ifade ederek, 
birlikler kanalıyla 

devlet desteğinin 
ortadan kalktığını, 
dolayısıyla Marmara 
birlik'in de kendi 
ayaklarının üzerinde 
durması gerektiğini 
kaydetti.
Bursa Milletvekili Ali 
Koyuncu da, TBMM 
Tarım Komisyonu 
Üyesi olarak, amaçla 
rının bağcıyı dövmek 
değil, üzüm yemek 
olduğunu belirterek, 
zeytincinin sorun
larının çözümü konu 
sunda üzerlerine 
düşeni yapacaklarını 
söyledi.
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu son olarak 
AKP'nin yeni il baş 
kanı Sedat Yalçın'ı 

ziyaret etti. AK Parti 
Bursa İl Başkanı Se 
dat Yalçın da, partili 
zeytin üreticilerinden 
Marmarabirlik hakkın
da pek çok yakınma 
dinlediğini, yapılan 
bilgilendirmeyle kafa 
sındaki soru işaret
lerinin dağıldığını 
söyledi. Bu arada, 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu, en son 
CHP Bursa Milletveki 
li Onur Öymen'in, 
Tarım Bakanlığı'nın 
yanıtlaması istemiyle 
verdiği soru önerge 
sinden yola çıkarak, 
muhalefet partilerine 
mensup milletvekil
lerini de bilgilendire

ceklerini belirtti. 
Taviloğlu;
"2007-2008 zeytin 
alım kampanya döne
minde gördük ki, 
Türkiye'de artık 
sofralık zeytin arzında 
fazlalık var. Bölge 
tüccarı maliyeti daha 
ucuz olan bölge 
dışından ürün almaya 
başladı. Dolayısıyla 
bölge zeytininin 
tek alıcısı da 
Marmarabirlik oldu.
Önümüz deki yıllarda 
da bu böyle olacak. 
Dolayı sıyla her kişi 
ve ku rum geleceği 
daha iyi okuyup, 
Marmarabirlik'in 
önemini anlamalı ve 
desteklemeli" dedi.

Genel Kurmay’dan açıklama
Genelkurmay Başkan 
lığı, Irak'ın kuzey ke 
siminde,tespit ve 
teşhis edilen terör 
örgütü PKK/KON- 
GRA-GEL'e ait önemli 
bazı hedeflerin; Türk 
Hava Kuvvetleri'ne 
mensup savaş uçak
ları tarafından vurul

duğunu bildirdi. 
Genelkurmay Başkan 
lığı'nın internet site 
sinde yayımlanan, ko 
nuya ilişkin açıklama 
şöyle: "Irak'ın kuzey 
kesiminde, 22 Aralık 
2007 günü öğlen 
saatlerinde tespit ve 
teşhis edilen

PKK/KONGRA-GEL 
terör örgütüne ait 
önemli bazı hedefler; 
Türk Hava Kuvvetle 
ri'ne mensup savaş 
uçakları tarafından 
14:25-15:00 
saatleri arasında < 
vurulmuştur." 
"Görevlerini başarıyla 

tamamlayan uçakları 
mız emniyetli bir şe 
kilde üslerine dön
müşlerdir. Ayrıca, ay 
nı hedefleri6:55- 
17:10 saatleri arasın
da da sınıra yakın böl 
gelerde konuşlu kara 
ateş destek vasıtaları 
mız tarafından etkili 
olarak ateş altına 
alınmıştır." 
"16 Aralık 2007 tari
hinde Irak'ın kuzeyi 

ve Kandil Dağı böl
gesinde gerçekleştir
ilen harekat, kamu 
oyunda çok olumlu 
ve başarılı bulunması 
na rağmen; art niyetli 
bazı çevrelerde hare 
katı ve sonuçlarını 
küçümseyen yorum
lara rastlanmıştır. 
Milletçe teröre karşı 
verdiğimiz mücade
leyi olumsuz etkilem
eye yönelik bu yak

laşım, Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından 
ibretle ve esefle 
karşılanmaktadır." 
"Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
yapmış oldu ğu 
operasyonların 
tespit edilen 
sonuçları, önümüzde
ki hafta içinde görün
tülü olarak Türk ve 
dünya kamuoyuna 
yansıtılacaktır.”

BERKAY ET
Berkay KIRMIZIAY
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Gürültü 
kavgasında 

kan aktı
Bursa'da, gürültü 
yaptıkları gerekçe
siyle üst kattaki 
komşularını 
uyaran şahıs 
bıçaklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Akçağlayan 
Mahallesi Özgün 
Sokağı'nda 
ikamet eden 
Olgun A. (33), 
evinde oturduğu 
sırada gürültüsün
den rahatsız 
olduğu üst kattaki 
komşularının 
kapısını çaldı.

Evde bulunan E.Z.
(28) ve A.Ç. (22) ile 
bir süre tartışan 
Olgun A., daha 
sonra iki kişi 
tarafından 
bıçaklı saldırıya 
uğradı.
Sol baldırı ve 
kolundan yaralanan 
Olgun A. hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
hayati tehlikesi 
olmadığı bildirildi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Bayramda alkollü parti kanlı bitti
Bursa'da bayramda 
gençlerin alkollü 
partisi kanlı bitti. 
İstanbul'da ikamet 
eden iki kardeş, 
Bursa'da akrabalarını 
ziyarete geldi.
Ziyaretlerden 
sonra B. kardeşler, 
Çakırhamam'daki 
bir restorantta 
göçmen gençlerin 
partisine katıldılar. 
Partide iki grup 
arasında çıkan 
bıçaklı kavgada 
18 yaşındaki L.B. 
hayatını kaybetti, 
ağabeyi B.B. baldırın
dan hafif yaralandı. 
İstanbul'dan 
Bursa'daki dayısı 
ve yakın akrabalarını

ziyarete gelen 
Bulgaristan doğumlu 
L.B. ve B.B.
kardeşler, akşam 
göçmen gençlerin 
biraraya geldiği 
Çakırhamam'daki 
Yeşil Ev'e gittiler. 
Restorantta iki grup 
arasında çıkan tartış
ma bıçaklı kavgaya 

dönüştü. Cadde 
üzerindeki kavgada 
karın boşluğunun sol 
tarafından kalbine tek 
bıçak darbesi alan 
L.B. (18), özel bir 
araçla ağır yaralı 
olarak kaldırıldığı 
Bursa Devlet 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti.

Kavgada baldırından 
bıçak darbesi alan 
B.B de (23) hafif 
yaralandı. Kavgaya 
karışan bir kişi de 
hafif bir sıyrık sebe
biyle Kızılay Tıp 
Merkezi'nde tedavi 
altına alındı. Polis 
olayla alakalı 
kavgaya karışan 
3 kişiyi gözaltına aldı. 
Cinayet zanlısının 
tespiti için soruştur
manın sürdüğü 
belirtildi.
Devlet Hastanesinde 
ilk müdahelesi 
yapılan B.B., teşhis 
için Emniyet 
Müdürlüğü 
Cinayet Bürosu'na 
götürüldü.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez

MllIHa Us BİVMİ umul

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa'da, internet 
kafeye silahlı bir kişi 
nin girdiği ihabrını 
alan polis, kuru sıkı 
tabanca bulunduran 
bir kişiyi gözaltına 
aldı. Zanlı, taban
canın kendisinin 
olmadığını söylerken,

olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
vatandaşlar '155 
Polis imdat Hattı'm 
arayarak, merkez 
Nilüfer ilçesi Konak 
Mahallesi Yalı So 
kak'ta faaliyet göste

ren bir internet kafe 
ye tabancayla bir 
kişinin girdiğini bildir 
di. Olay yerine gelen 
polis, B.Y.'ün (22) 
üzerini aradı. Polis, 
B.Y.'nün oturduğu 
masanın yanındaki 
masa üzerinde bir

adet 9 milimetre 
çapında kuru sirki 
tabanca ile 8 adet 
fişek boldu. 
Zanlı, polis tarafından 
gözaltına alınırken, 
tabancanın kendisine 
ait olmadığını 
söyledi.

bir yıla başlarken, 
ritmini hiç kaybetmeyecek 

eğlence dolu bir partiye nedersin?
Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir

* Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 
* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon : 0 224 525 17 00 GSM : 0 532 546 45 75

STÜDYO GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı)
No : 2 GEMLİK Tel: 0 224 514 41 71

i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN

i
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

l
i

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

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

l

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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a Düşünseli Boyut 
Yelda BÂYKIZ

e-mail: yeldabykzl@gmail.com

Tebrikler TEDAŞ!
Evet evet...Yanlış okumadınız gerçek

ten sizi, Gemlikliler adına yürekten tebrik 
ederim!..

Milletin; bayram öncesindeki bir haf
tasını, arifesini ve bayram gününü bu 
kadar iyi katlettiğiniz için...

Yani artık bu köşeden yaza yaza 
kalemde mürekkep kalmadı..

Bu çağdışı uygulamaların sanırım sonu 
gelmeyecek. Ama bildiğim bir gerçek şu 
ki; insanlar artık isyanları oynuyor.

Bayram haftasında Hamidiye Mahalle 
şi'ndeki trafo alev alev yandı. Yani Diasa, 
Migros, Uzmanlar gibi büyük enerji har
cayan ve Gemlik'in kalbinin attığı İstiklâl 
Caddesi.

Burada elektrik olmasa hayat felç olur.
Diğer yandan arife günü; Atatürk 

Sahili'nde (1. kordonda) Öğretmenler 
evinin oradaki trafo da arıza çıktı. Bir 
dükkan sanayi kablosu çekmesine rağ
men, elektriklerin gidip gelmesi yüzünden 
neredeyse cayır cayır yanacaktı.

Madem ki trafoların kapasitesi düşük 
ona göre gerekli tedbirleri almalısınız 
sayın yetkililer.

İlçemizin ülkemizdeki sanayi açısından 
en gelişmiş yerlerin başında olduğunu 
hatırlatmamıza gerek yok sanırım.

Çünkü Gemlik adım başı küçüklü 
büyüklü işletmelere sahip. Buna göre 
trafoların yapılandırılması gerekir.

Bakım adı altında yapılan elektrik 
kesintileri demek hiçbir işe yaramıyor. 
İnsanlar bayram temizliği yapacak, gele 
neksek tatlıları hazırlayacak elektrik yok. 
Esnaf üretim ve satış yapacak akşamları 
elektrik gidip geliyor. Herhalde TEDAŞ'a 
şu son iki hafta da bu kadar çok telefon 
edilmemiştir.

Olan yine, vatandaşın ev aletlerine, 
dükkanlarda kullandıkları malzemelere 
oldu. Bunun mutlaka bir çözüm vardır. 
Geçen yazımda da belirttiğim gibi zamanı 
geldiğinde nasıl faturalandırma yapıp 
para istiyorsanız, halk olarak biz de çağ
daş Cumhuriyetimize yaraşır kaliteli 
hizmet bekliyoruz.

Önümüz yılbaşı bakalım, bu sefer 
kesintileri nasıl yaşayacağı?

fflHM ABONE OLDUNUZ MU?
■iimiiiiimiiiiiiiiiiiih» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
MUSALLAT 
GARFİELD 
SAKLI YÜZLER

(Rezervasyon 
Tel : 513 33 21)

Gemlik KHrfez

SATILIK
2004 MODEL OPEL ZAFİRE

1,6 ELEGANCE 
KLİMA - ÇİFT SUNROFF-ABS 

TEL: 0532 255 45 01

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel: 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR "
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI
TEMİZLİK ELEMANI 

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ 

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

mailto:yeldabykzl@gmail.com
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Orhangazi Gençlerbirligi: 1
Balıkesir Belediyespor: 4

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Deplasmanlı 
Süper Gençler 
Ligi'nde mücadele 
eden Orhangazi 
temsilcisi 
Gençlerbirligi 
konuk ettiği Balıkesir 
Belediyespor'a 4-1 
gibi farklı bir 
skorla mağlup oldu. 
Gemlik Atatürk 
stadında oynanan 
ve rakibi karşısında 
hiçbir varlık 
gösteremeyen 
Gençlerbirliği, 
Kerim'in 3 ve 
Önder'in gollerine 

engel olamadı ve 
sahadan boynu 
bükük ayrıldı. 
Orhangazi temsil
cisinin tek golünü 
ise Haşan kaydetti. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Erkan Konak (8) 
Serkan Küçük (8) H. 
Talha Çalışye (8) 
ORH.
GENÇLERBİRLİĞİ: 
Ufuk (5) Murat (4) 
(İbrahim 5) Hakan (4) 
(Uğur Tayar 4) 
Erdem (4) (Onur 4) 
Ali (5) Kudret (5) 
Haşan (6) Ahmet (5)

Uğur
Giriz (5) Türker (5) 
Taygun (5) 
BALIKESİR 
BELEDİYESPOR 
Aykut (5) H. 
İbrahim (6) Salih 
(7) D. Mert (6) Semih 
(6) M. Emin (7) 
Hüseyin (5) 
(Sercan 5) Halil (5) 
(Serkan 6) Önder (6) 
(Ş. Furkan 5) 
Kerim (8) Sinan (7) 
GOLLER : 
Dk. 17-24-32 Kerim, 
Dk. 71 Önder 
(Balıkesir Belediye) 
Dk. 28 Haşan (Orh. 
Gençlerbirliği)

Fenerbahçe ilk yarıyı mutlu bitirdi Yanal’dan değişim sinyali
Turkcell Süper Lig'de 
haftanın en önemli 
maçında Fenerbahçe 
ile Trabzonspor 
Kadıköy'de karşı 
karşıya geldi.
Lider Galatasaray'ı 
takibini sürdüren 
sarı-lacivertliler, 
Trabzonspor'u 3-2 
yenerek devre arası
na mutlu girdi. 
Karşılaşmaya iyi 
başlayan 
Fenerbahçe, henüz 4. 
dakikada Deivid'in 
attığı golle 1-0 öne 
geçti. Skor üstün
lüğünü ele geçirdik
ten sonra daha kon
trollü bir oyun ortaya 
koyan sarı-lacivertlil- 
er, Hüseyin'in yaptığı 
hatada Semih ile,?, 
golü de bularak 17. 
dakikada farkı 2'ye 
çıkardı.'Ancak daha 
sonraki dakikalarda 
Trabzonspor baskısı 
karşısında zorlanan 
Fenerbahçe, 21. 
dakikada Ceyhun un 
golüne engel ola
madı: 2-1. İki takanın 

da savunmada yap
tıkları hatalar 
nedeniyle adeta gol 
düellosu şeklinde 
geçen maçta Alex ile 
farkı yeniden 2'ye 
çıkarmayı başaran 
sarı-lacivertliler, 
hemen 2 dakika 
sonra yine 
Ceyhun'un ayağın
dan kalesinde gol 
gördü ve devreyi 3-2 
önde tamamladı. 
Maça erken yediği 
golle başlayan 
Trabzonspor ise 

' daha sonra beraber
lik golünü bulmak 
için rakip kaleye yük
lendi. Ancak rakip 
kalede pozisyon üret
mekte zorluk 
yaşayan bordo-mav- 
ililer, yaptıkları bir 
hata sonucunda 2-0 
geriye düştü. 
Karadeniz ekibi, 2t. 
dakikada Ceyhun i|e 
gol bulup farkı 1'e 
indirdiyse de bu kez 
Alex'e engel ola- 
mayıp yeniden 2 
farklı yenik duruma 

düştü. Yattara ve 
Gökdeniz ile ataklar 
üreten Trabzonspor, 
2 dakika sonra 
Ceyhun ile yeniden 
farkı 1'e indirdi. 
Bordo-mavililer, 
kalan dakikalarda 
rakip kalede baskı 
kursalar da aradıkları 
gole ulaşamadı ve 
devreyi 3-2 yenik 
kapadı.
İkinci yarıya 
kontrollü başlayan 
Fenerbahçe, ilk 
devre sonunda 
sakatlanıp oyundan 
çıkan Alex'in yok
luğunda, hücum 
organizasyonlarında 
ilk yarıdaki kadar etk
ili olamadı. Buna rağ
men Semih ile gol 
pozisyonları bulan 
sarı-lacivertliler, bu 
yarıda gol atmayı 
başaramadı.
Savunmasında fâzla 
açık vermeyen 
Fenerbahçe, Aorlu 
maçtan ilk yarıda 
bulduğu gollerle 
3-2 galip ayrıldı.

Trabzonspor Teknik 
Direktörü Ersun 
Yanal, Fenerbahçe 
karşısında sergiledik
leri futbol ve harca 
dıkları enerjinin kar 
şılığı olmayan bir 
sonuç aldıklarını 
söyledi.
Şu andan itibaren 
Trabzonspor'un 
hedeflerine uygun 
oyuncularla önlerin 
deki döneme hazır
lanacaklarını kayde
den Yanal, maçla 
ilgili şu değerlendir 
meleri yaptı:
"Futbol olarak eleşti 
remeyeceğimiz bir 
maç. Ama pozisyon
lardaki bireysel hata
larımızın olduğunu 
ve iki takımın da 
attığı gollerde 
katkımızın olduğunu 
söylemek istiyorum. 
En başında savunma 
hatalarının üst üste 
gelmesiyle, 
takımımızın rakibin

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

pozisyon üretmesine 
katkısı oldu. İlk gol 
den sonraki 4 gole 
direkt katkımız var. 
Oynadığımız futbol 
ve saha içinde har
cadığımız enerjinin 
karşılığı olmayan bir 
sonuç aldık. Tabii ki 
bireysel hatalar bize 
yakışmadı. Trabzon 
spor'un bu süreçte 
bana göre en önemli 
anı başlamıştır. Şu 
andan itibaren 
Trabzonspor'un 
hedeflerine uygun 
yapıdaki oyuncularla 
yapılanması ve 

kadrosunu kurma 
vakti şu andan 
itibaren başladı. 
Umarım bu dönemi 
de iyi geçip iyi bir 
kadro hazırlığı ile 
sezonun hedeflerim
ize uygun devam 
etmesini sağlarız." 
Ersun Yanal, kaleci 
tercihi konusunda 
neden Jefferson'u 
değil de Ahmet'i 
seçtiği sorusuna ise, 
"Kaleci tercihlerim
izde oynattığımız 
kaleciye uzun süre 
şans vermek isteriz. 
Takımdan gitmek 
isteyen bir Jefferson 
var. Kendisi bize 
ifade etti. 'Elimden 
geldiğince katkım 
olacak ama ayrılmak 
istiyorum' demişti. 
Bütün kalbiyle 
beyniyle her şeyiyle 
Trabzonspor'u 
yaşayan oyuncuya 
ihtiyacımız var" 
yanıtını verdi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Soğuk hava 
çildin düşmanı Küçük çocuklara antibiyotik verilmeli mi?

Ondokuz Mayıs Üni 
versitesi (OMÜ) Tıp 
Fakültesi Öğretim 
üyesi Doç.Dr. Ahmet 
Karacalar, yurt 
genelinde etkisini 
sürdüren aşırı soğuk 
havaların insan cil 
dinde bir çok olum
suzluklara neden 
olduğunu söyledi. 
Soğuk havaların cilt
teki hücreleri tahrip 
ettiğini, bu nedenle 
deride bazı sağlık 
sorunlarının artış 
gösterdiğini vurgu
layan Doç. Dr. 
Ahmet Karacalar, 
tahribatın cildin 
yumuşaklığı ve 
esnekliği bozduğunu 
kaydetti. "Tahribatla 
kuruma, çatlama, 
kanama, döküntü, 
kepeklenme ve 
kaşıntı gibi sorunlar 
ortaya çıkıyor" diyen 
Karacalar, "Daha 
çok soğuğa maruz 
kalan el ve yüzlerde 
görülen bu sorunlar, 
büyük sorunlara 
oluşuyor. Derideki 
çatlakların derin

leşmesi şiddetli 
ağrıları da berabe 
rinde getiriyor. 
Derisi daha hassas 
olduğu için dudakta 
görülen sorunlar 
daha büyük oluyor. 
İltihaplanmalarla bir
likte yutma güçlüğü 
gibi sorunlar da 
görülebiliyor" dedi. 
Soğuk havanın egza
ma veya sedef gibi 
deri hastalıklarını 
alevlendirdiğine 
dikkat çeken 
Karacalar, "Damar 
rahatsızlıkları veya 
bağ dokusu hastalık
ları bulunanlar 
veya Siclerodermal 
hastalığı olanlar, 
soğuk havadan daha 
çok etkilenebiliyor
lar. Bu kişilerde 
soğuk hava ile birlik
te özellikle parmak 
uçlarında büzülme 
ve damarlarda sıkış
ma meydana gelir. 
Bu sıkışma ile birlik
te parmak uçlarında 
ülserler oluşabilir ve 
şiddetli ağrılar 
yaşanır" dedi.

Küçük çocuklarda 
başvuruların yarısı 
Üst Solunum Yolları 
Enfeksiyonları 
(ÜSYE) nedeniyle 
olmaktadır. Okul 
öncesi dönemde her 
çocuk yılda yaklaşık 
5-8 kez ÜSYE 
geçirmektedir. 
Etiler Memori al 
Polikliniği Kulak 
Burun Boğaz 
Bölümü’n den Uz. 
Dr. Haldun Şan 
“Üst solunum yolu 
enfeksiyonları ve 
antibiyotik kullanımı” 
hakkında bilgi verdi. 
Beslenme 
yetersizliği ve sigara 
dumanına dikkat! 
Akut solunum yolu 
enfeksiyonları, alt ve 
üst solunum yolu 
enfeksiyonları olarak 
ikiye ayrılabilir. 
Gırtlak ve altındaki 
bölge alt solunum 
yolları olarak kabul 
edildiğinden, krup 
sendromları, akut 
bronşiyolit, akut 
bronşit ve zatürre 
akut alt solunum yolu 
enfeksiyonları olarak 
sayılabilir. Üst sol
unum yolu enfeksiy
onlarının (ÜSYE) 
%80-90'ında virüsler 
etkendir. Bakteriler 
ikincil enfeksiyon 
nedeni olarak klinik 
tabloyu değiştiren ve 
ağırlaştıran neden

lerdir. ÜSYE sıklığını 
artıran bazı etmenler 
vardır. Düşük sosy
oekonomik durum 
(kalabalık nüfus, 
beslenme yetersi
zliği), sigara dumanı
na maruz kalma, 
doğuştan kalp ve 
akciğer hastalıkları 
ile immün(bağışıklık) 
yetmezlik bunlar 
arasında sayılabilir. 
Üst Solunum Yolu 
Enfeksiyonları 
(ÜSYE)
Burun, yutak ve 
paranazal sinüsler 
üst solunum yolları 
olarak bilinir. Bu yüz
den, üst solunum 
yolu enfeksiyonları 
denilince bu 
bölgeyi tutan nazo- 
farenjit(soğuk algın
lığı).
tarıngotonsıiiitfbade 
mcik iltihabı) ve 
sinüzit akla gelir. 
Çocukluk yaş 
grubunda bu enfek
siyonların seyrinde 
hiç de azımsanmaya

cak sıklıkta otitis 
media(orta kulak ilti
habı) da görüldüğün
den bu başlık altında 
değerlendirilir. ÜSYE 
anneden geçen 
antikorların kaybol
ması ile birlikte altı 
aylıktan büyük 
çocuklarda çok sık 
görülür.
Soğuk algınlığı, 
en sık görülen 
akut solunum yolu 
enfeksiyonudur 
ÜSYE denilince akla 
gelen tablo soğuk 
algınlığıdır. Son 
zamanlardaki bilgiler, 
nezlenin sıklıkla 
sinüzit ile birlikte 
olduğunu göstermek
tedir. Çocuklar yılda 
genellikle beş ile 
sekiz kez (en sık iki 
yaşından önce) 
soğuk algınlığı 
geçirirler. Kreş ve 
okula giden çocuklar
da daha sık görülür. 
Genellikle Eylül ayın
da görülmeye başlar 
ve Nisan ayı sonuna 
kadar devam eder. 
200'den fazla virüs 
soğuk algınlığına 
neden olabilir. Bazen 
bakteriler de direkt 
olarak bu tabloyujjg 
oluşturabilirler. 
Aslında bakteriler 
bu bölgeye genellikle 
ikincil olarak 
yerleşirler ve orta 
kulak iltihabı, 

sinüzit, lenf bezi 
iltihabı ve zatürre 
gibi komplikas 
yonlara 
neden olabilirler. 
Burun akıntısı, 
boğaz ağrısı, ateş ve 
öksürük tipik 
tabloyu oluşturur. 
Hastalık; ateş, 
huzursuzluk ve 
hapşırma şeklinde 
başlar ve birkaç 
saat sonra burun 

akmaya başlar. 
Daha sonra 
genellikle burun 
tıkanıklığı 
olur. Küçük bebekler 
burun solunumu 
yaptıklarından burun 
tıkanıklığı nedeniyle 
beslenmeleri 
zorlaşır, hatta 
solunum sıkıntısı 
ortaya çıkabilir. 
Ateş birkaç saatte 
kaybolabilir ya 
da üç gün kadar da 
sürebilir. Büyüklerde 
ise ateş fazla 
yükselmez. İlk 
günden sonra 
burun akıntısı 
genellikle koyulaşır. 
Akut dönem 
2-4 gün kadar 
sürer ve sonra 
belirtiler kaybolur. 
Eğer üç günden 
sonra ateş yine 
ortaya çıkmışsa 
orta kulak iltihabı 
gibi komplikasyonlar 
araştırılmalıdır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

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

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R

H 
ö

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

E
R

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
24 Aralık 2007 Pazartesi 

ÖZLEM ECZANESİ 
Dr. Ziya Kaya Mah. No: 119 

Tel: 512 02 23 GEMLİK

Gemlik KSrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2935 

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. 
MatbaacI ık-Yayıncılı k-Rekl a m cılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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öÖRKEm
KEBAP ve YEMEK SALONU

IÇaMgaMiaU
Adana Kebap + Ayran + Salata 6.00 YTL 
Tereyağlı Baklava l Kilo 10.00 YTL 
10 Adet Lahmacun +1 Litre Cola 12.50 YTL 
Kıymalı Pide + Ayran + Salata 3.50 YTL 
Adana Dürüm 3.00 YU
Döner + Dürüm+Ayran 3.50 YTL
Çorba+Yemek+Pilav + Ayran + Salata 5.00 YIL

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:
. J İŞKEMBE ■ PAÇA ■ MERCİMEK • EZOGELİN

• Tel: 0.224 512 20 02

KEBAP ve YEMEK SALONU 
ğcMdlfıtı ailenizle fakat edeceğiniz Itk aifeş ■ 

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL
Çorba 1.50YTL.1
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.

YENİADLİYEKARŞISI44/A-GEMIİKTEL514 523B
■İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ve FÜTURU ÖDEME NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell, Vodafone, Avea 
Elektrik, Su. Telekom

K.K. Borçları, Bağkur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FATURALARINIZI SMILE SNOPTAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDETEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL- Türk Telekem BAŞVURU N0M
D-SMART SATIŞ NOKTASI
CEP TELEFONU SATIŞI

- TURKCELL VODAFONE-AVEA-KONTÜRSATIŞI
— BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOİOJİK ÜRÜN1ER

PRATİK KREDİ LanIh dolAŞMAdAN tyquN knedi seçeneLIerİI IV” lılıUI/1 İhriyAç knedisi < taşit kREdisivekoNUT knedisi
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

v" FİLLİ BOYA
v' JOTUN- DENİZ 

BOYALARI
S İZOLASYON 

HIRDAVAT
S NALBUR 
v' SIHHİ TESİSAT 

AKSESUAA
v'' BİLİMUM İNŞAAT 

MALZEMELERİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
25 Aralık 2007 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info'a gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

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 Gümrük Müdürlüğü’nden yapılan ihracaatlarda artış var

Aralıh’ta ihraca! nalladı
Umurbey 

Belediye binasına 
mimari makyaj

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, son aylarda 
Gemlik LimanTnda ihracaatta büyük 
artışların görüldüğüne dikkat çekerek, 
bu durumun Aralık ayında patlama nok
tasına geldiğini söyledi. Kemal Akıt, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve 
İngiltere Oda lar Birliği’nin ortaklaşa 
yürüttüğü Akreditasyon sistemine 
dahil olmak için çalışmaların sürdürül 
düğünü belirterek, “Amacımız çıtayı 
yükseltmektir” dedi. Haberi sayfa 3’de

Umurbey Belediyesi'nin hizmet binası olarak 
kullandığı eski bina yeni mimari görünümü ile 
hizmete açılıyor. 2 Ocak 2007 günü yapılacak 
olan Umurbey Belediye binasının açılışına tüm 
Gemlik halkı davet edildi. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
2008’e bir hafta kala...

Gelecek Salı günü 2008 yılına girmiş olacağız.
** Şaka maka, bir yıl daha geçti.

Şunun şurasında 2007’nin bitimine yedi gün 
kaldı.

Günler, aylar ve yıllar su gibi akıyor.
Daha gün gibiydi 2007’ye gireli.
2007 pek parlak geçti denemez.
AKP iktidarı için parlak bir sayılır.
Çünkü 22 Temmuz'da yapılan erken seçim

lerde beklemedikleri halde halktan güven oyu 
aldılar.

Toplumsal muhalefet, laiklerin mücadelesi 
sonuç vermedi. Devamı sayfa 5’de

İsmet 
İnönü 

anılıyor 
Atatürk'ten sonra 
Türkiye'nin 2. Cum 
hurbaşkanı ye ilk 
Başbakanı İsmet 
İnönü, ölümünün 
34. yıldönümünde 
Bursa'da düzen
lenecek etkinliklerle 
bugün anılacak. 
Haberi sayfa 2’de

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

Vatan perverler....
Başbakanımız bayramın her günü parti 

örgütüyle bayramlaştı..
Ne mutlu...
Bayramda "partilisine" olağanüstü 

değer veren bir başbakanımız var.
Bir de...
Her gün konuştu..
Dinlenemedi...
Oysa...
Başbakan dediğin dinlenip enerji topla 

yacak..
Ki halkına "refah"sağlamak için koştur

sun..
Şimdiki Başbakanın işi çok zor..
Çünkü ondan öncekiler hiçbir şey yap

mamış.
Tek yaptıkları Atatürk'ün sırtından 

geçinmek..
Onun için başbakan Cumhuriyetten bu 

yana geçen dönemde yapılmayanları da 
yapacak..

Ne demişti bir bayramlaşma töreninde..
"Başbakanlığı, Türkiye'nin ortasından 

böldüler. Öbür taraflara gitmediler. Ham 
dolsun, biz bütün illerimize gittik, gidiyo 
ruz. Niye? Tek bayrak dedik, tek vatan 
dedik, tek devlet dedik ama bizim vatanı 
mızın üzerinde kimse bir ameliyat düşün
mesin. Eğer düşünenler varsa onlar karşı 
larında bizleri bulurlar. Çünkü bu vatan 
öyle kolay kolay elde edilmedi."

Dediğinin ardında duracak..
Çok çalışacak..
Türkiye'nin her tarafını kendi gibi düşü

nenlerle dolduracak..
Ama kendi gibi düşünenlerle..
Okumuş yazmış din .mensuplarıyla..
Yoksa cahil cühela İslamcılarla değil..
Bu konuda da çok önemli saptamalarda 

bulunuyor başbakan:
"İşte Trabzon'daki malum Şantoro olayı, 

Malatya'daki olay, son olarak İzmir'de 
yaşanan olay... Bunlar asla bizim kabullen
emeyeceğimiz olaylardır. Bu bir defa barış, 
hoşgörü dini olan Islamın mensuplarının 
yapacağı şey değildir. Bunlar İslamın cahi
lidir. İslamdan nasibini almamış insanların 
yaptığı işlerdir."

Ne günlere kaldık..
. Adab-ı muaşeret kuralları ortadan kalk-

Ağzı olan konuşuyor..
Umur görmemiş adamlar memleket 

yönetiyor.
Ekonomi..Dış politika...İç siyaset... 

Egıtlm..Sağhk..
Allaha emanet..
Üniversiteler Yusuf Ziya Özcan'a...
Yargı sürekli gündemde..

.. TPr*S.'ye helki de Cumhuriyet tarihinin en 
kötü dönemini yaşıyor..

Bu durumu dile getiren sanatçılar tehdit 
ediliyor..

Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say'ın 
başına gelenler..

Toplumun başına örülmek istenen 
çorabın ilmeğini kaçırdı diye neredeyse 
"vatan haini"ilan edilecek..

Çocuğuna gemicik alanlar vatansever..
Akraba-ı taallukatına sağda solda iş 

tutanlar vatanperver..Ben "pazarla
macıyım" diyenler vatan aşığı..

Olası tehlikeleri dile getirenler vatan 
haini..

Yıllar geçiyor..
Devran dönüyor..
Ama.. Özgürlük... demokrasi... insan 

hakları... düşünce özgürlüğü yerinde 
Sa^Narîm Hikmet’i hala yurttaş saymayan 
bir ülkede daha farkl. ne bekliyoruz ki..

İsmet İnönü anılıyor
Türkiye'nin 2. 
Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü, 
ölümünün 34. 
yıldönümünde 
Bursa'da da anılacak. 
Atatürk'ten sonra 
Türkiye'nin 2. 
Cumhurbaşkanı 
ve ilk Başbakanı 
İsmet İnönü, 
ölümünün 34. 
yıldönümünde 
Bursa'da 
düzenlenecek 
etkinliklerle anılacak. 
25 Aralık salı günü 
düzenlenecek anma 
etkinliklerine 
İnönü'nün 
Orhaneli Kavşağı'nda 
bulunan heykeline 
çelenk konulmayla 
başlanacak. 2. 
Cumhurbaşkanı 
ve Kurtuluş

Savaşı'nın 
kahramanlarından 
olan İsmet İnönü,

ölümünün 34. 
yıldönümünde 
Bursa MalatyalIlar

O-aıi'ilHiiıııluiııipıl 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Bahkpazarı Mahallesi
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal 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.

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr 

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

SEÇİL AKTAŞ ÇOLAK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Derneği ve Nilüfer 
Yerel Gündem 
21 tarafından çeşitli 
anma programı 
hazırlandı. 
Düzenlenen 
program, 
Sah günü Orhaneli 
kavşağında 
bulunan İsmet 
İnönü heykeline 
çelenk konulmayla 
başlayıp, Nilüfer 
Yerel Gündem 
21 toplantı 
salonunda 
gösterilecek bir 
filmle devam 
edecek. 
Daha sonrada 
Konak Kültürevi'nde 
düzenlenen 
fotoğraf sergisi ile 
İsmet Paşa'nın tarihi 
fotoğrafları izlemine 
açılacak.

MANASTIR’D A MÜSTAKİL VİLLALAR

200 m2 4+1, 
3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1
3 adet çatı dublex
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

Tel: 513 42 21 Fax:513 17 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden yapılan ihracaatlarda artış var

Aralıca ihracat patladı
y^Gemlik Ticaret ve Sanayi

Odası Başkanı Kemal Akıt, 
son aylarda Gemlik Limam’n 
da ihracaatta büyük artış
ların görüldüğüne dikkat 
çekerek, bu durumun Aralık 
ayında patlama noktasına 
geldiğini söyledi.
Kadri GÜLER
İlçemize Bursa 
Serbest Bölgesi’nin 
açılmasından sonra 
Gemlik limanlarından 
yurt dışına gönderi 
len ürünlerde artış 
devam ediyor.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
başvuran ihracatçı 
firmalar, uluslararası 
dolaşım belgesi 
almak için onaylat
mak için adeta 
sıraya giriyor.
Aralık ayında 
ihracatta büyük bir 
artışın gözlendiğini 
söyleyen Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
ihracaatçı firmalara 
günlük ortalama 
yüze yakın belge 
onaylandığını 
söyledi.
Akıt, Kurban 
Bayramı’ndan önce 
bir günde 240 ATR 
belgesi onaylayarak 
bir rekora imza 
atıldığına dikkat çeke 
rek şunları söyledi: 
“Gemlik ekonomik 
hareketlilik açısından 
bir liman kenti 
olmamız nedeniyle 
büyük önem taşıyor. 
İlçemizde bululan 
önemli iskeleler yurt 
dışına gönderilecek 
mallar ile yurt dışın
dan gelecek malların 
yükleme ve boşaltma 
işlemlerini kısa 
zamanda yaptığı için 
tercih sebebi oluyor. 
Serbest Bölge’nin de 
Gemlik’te olması 
ayrıca Gemlik 
Gümrük Müdürlü 
ğü’nün Serbest 
Bölge de bulunması 
işlemleri kolay
laştırıyor. Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak, 
yurt dışına ihraç 
edileceke mallara 
Uluslararası Dolaşım 
Belgesi veriyoruz.

Bu belge olmadan 
mallar uluslararasın- 
da dolaşamaz. 
Belge atımlarında 
Aralık ayındaki artış 
kayda değerdir.
Firmaların işlemlerini 
Oda olarak bekletme 
den onaylıyoruz.” 
şeklinde konuştu.
Kemal Akıt, 2007 
yılının bitimine 
çok az bir zaman 
kaldığını hatırlatarak, 
“2008 yılında Gemlik 
Körfezi’nde iki yeni 
liman daha faaliyete 
geçecektir. Bu liman
larla birlikte ithalat 
ve ihracaat kapa
sitesinin artacağı 
kesindir. ” dedi.
KALİTEMİZ ARTIYOR 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
2006 yılında başladığı 
kalitenin yükseltil 
meşine yönelik 
çalışmaların hızla

HABER

Kemai Akıt, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği ve İngiltere Oda 
lar Birliği’nin ortaklaşa yürüttüğü 
Akreditasyon sistemine dahil 
olmak için çalışmaların sürdürül 
düğünü belirterek, “Amacımız 
çıtayı yükseltmektir” dedi

sek temsil, hizmet 
ve destek sunacak 
bütünleşik tek bir 
sistem olan TOBB ve 
İngiltere Odalar Birli 
ği tarafından yürütü 
len "Oda Akreditas 
iyon Sistemine” 
dahil olmak için 
gerekli çalış
malarımızı başlattık 
ve müracaatımızı 
yaptık. Amacımız 
yeni yılda çıtamızı 
daha yükseğe 
çıkarmaktır. ” dedi.

devam ettiğini 
belirterek, “2008 yılı 
için gerekli plan
larımızı yapmaya 
başladık. Kalite poli
tikamız gereği oda 
mız sürekli iyileşmeyi 
benimsemiş 've bu 
doğrultuda yeni 
atılımlar yapmaya 
başlamıştır. İş ha 
yatının gelişmesini 
ve büyümesini 
sağlamak için yerel, 
bölgesel ve ulusal 
düzeylerde en yük-

Akreditasyon çalış
malarına bir süre 
önce başlayan 
Gemlik Tiucaret ve 
Sanayi Odası, ulus
lararası standartalara 
ulaşmaları için 
TOBB tarafından 
sürekli denetlenmeye 
başladı.
Geçtiğimiz haftalarda 
Ankara’dan gelen 
üç kişilik bir heyet 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda yeniden 
denetleme yaptı.

Limanlarımızın 2006-2007 Yükleme - Boşalıma istaiıstıkien

2006 (TON) 2007 (TON)
YÜKLEME BOŞALTMA YÜKLEME BOŞALTMA

OCAK 37,680 224 625 53.658 317.692

ŞUBAT 68 778 247.463 . 70 677 292 775

MART n sıt 339 922 " 77.035 J 287256

NİSAN 54.728 .323856 71.582 " 295877

MAYIS 40070 304.740 52.948 ' 294.621

HAZİRAN 47714 369 791 54.504 * . 327.035

TEMMUZ 31205 333 494
49137 A Â i 307.508

AĞUSTOS 36,837 345.881 53.870 4 274.384

EYLÜL 48 «M 307.790 63.568 ’ 379 324

EKİM 44975 250.480 71,256 ; 297 303
KASIM 55.955 ‘ ' 377.996

2006(USD) 20ÛZİ(UBÖ) KARŞILAŞTIRMA
İTHALAT İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT i İHRACAT

OCAK 261.722.807 234 582519 418 029.463 321.029.463 % 59 ARTIŞ . % 36 ARTIŞ
ŞUBAT 275358426 281.427.809 435.552.133 434 329 108 *58 ARTIŞ *54 ARTIŞ
MART 367.941 498 350 533.043 463831.471 448.014.103 *28 ARTIŞ } % 27.8 ARTIŞ
NİSAN 350 928 864 411000512 480205.065 392,431 773 % 36 ARTIŞ % 4.5 AZALIŞ
MAYIS 459 651.173 398 970 314 633.354.232 462.782.075 * 16 ARTIŞ % 14 ARTIŞ
HAZİRAN 436.992 823 447.871.166 527 661 330 408 366 598 % 20 ARTIŞ *8 AZALIŞ
TEMMUZ 446416,800 288 549.933 542.048.573 407.750.506 % 12 ARTIŞ % 41 ARTIŞ
AÛUSTOS 388 069.956 235.344.288 496.448.571 296 344 288 % 28ART1Ş *25 ARTIŞ
EYLÜL 301 016.642 362.776.606 552.745.229 370.080015 *41 ARTIŞ % 01 ARTIŞ
EKİM 404 627.697 336.636 622 564 000 235 416.973 152 % 39 ARTIŞ *23 ARTIŞ
KASIM 465.901 616 39* 050.241 699886 336 558.887 861 % 31 ARTIŞ *41 ARTIŞ

Odamız aracılığı ile yapılan iilhalal ve ihracat mıklarları ve bir önceki yılla karşılaştırmaları
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Diş Hekimi
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ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Bayramda geçti!
BİR bayramı daha geride bıraktık.
Günler ne kadar büyük bir hızla yaşamı 

törpüleyip geçiyor.
Bu bayramın insanların içini kaldıran 

olayı yine ortalığı kan gölüne döndüren 
vahşete varan kurban kesimleriydi.

Şu işi bir türlü, uygar yöntemlerle 
yapamıyoruz.

Halk yasaları dinlemiyor, devlet aciz 
kalıyor.

Din adamları işte burada devreye 
girmeli.

Aklı başında din adamları toplanıp bu işi 
bir düzene bağlamalı.

İslam'a yakışmayan bu vahşeti yapan
ların günah işlediğini vurgulamalı.

Belki o zaman bu vahşet tablosu sona 
erer.

Bu bayramın güzel yanı ise trafikteki 
rahatlamaydı.

Ama yaşadığımız trafik bu arayı bitmez 
tükenmez hale getiriyor.

İnanılmaz bir işkence.
İnsanın sinirleri laçka oluyor.
Herkes birbirine hırlayacak hale geliyor.
Bu bayramda önce bizim aileiçin tatsız, 

iç karartıcı bir olay yaşadık.
Bir trafik kazasında dostum, büyük 

sanatçı, hümanist Prof. Dr Tankut Öktem'i 
kaybettik.

Acımız sonsuzdur.
Kızım Canan Özyalçın'da ve Damadım 

Kadir Özyalçın'da el - bacak-kafa ve leğen 
kemiklerinde kırıklar var ameliyatlar biri 
biri artınca yapılıyor. Çok Üzgünüz?

Halen hastanede hareketsiz yatıyorlar...
Sayın Semra Öktem'de yaralı ve has

tanede oda bizleri üzüyor..
Bayramın üçüncü günü Avrupa'nın 9 

ülkesinin daha Schengen Anlaşması'na 
katıldığı törenlerle açıklandı.

Bu ülkeler şunlar:
Letonya, Estonya, Litvanya, Çek Cumhu 

riyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya, 
Slovakya ve Malta.

Avrupa'nın tek ülke haline gelmesine 
çok az kaldı.

Artık Avrupa'nın 24 ülkesinin insanları 
bir ülkeden öbürüne pasaportsuz, ellerini 
kollarını sallayarak gidip gelecekler.

Bizim Avrupa Birliği'ne girmemizi 
engellemek için çırpınan

Almanya Başbakanı Merkel bakın ne 
diyor:

"İsveç'ten İtalya'ya, Portekiz'den Baltık 
ülkelerine kadar sınırlar kalkıyor." Türkiye 
yok diyor....

Avrupa artık Türklere tamamen kapandı.
Bir zamanlar kapitalist dünya ile komü 

nist dünyayı ayıran "demirperde" şimdi 
Türkiye ile Avrupa arasına çekildi.

Bu haberi okuyunca aklıma 1966 yılında 
Avrupaya gidişim geldi.

Çok iyi anımsıyorum, Avrupa'yı hiçbir 
ülkeden vize almadan arabamla eşimle 
beraber boydan boya katetmiştim.

Yalnız girdiğim her ülkede görevliler ay- 
yıldızlı pasaportu görünce iki soru soruyor 
lardı: Hali ?... Raki ?..."

"No... No..." deyip AvrupalIlar gibi eli 
mizi kolumuzu sallaya sallaya geçiyorduk 
gümrük kapılarından.

41 yıl sonra Avrupa'nın bütün kapıları 
tek tek kapandı yüzümüze. ıBT

İşte madalyonun bizi ilgilendiren yüzün
deki acı tablo bu.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Umurbey 
Belediyesi’nin 
hizmet binası 
olarak kullandığı 
eski bina yenilenerek 
hizmete açılacak. 
1865 yılında 
Umurbey’de açılan 
Rüştiye binasından

esinlenerek, dış 
görünümünü bu 
mimariye göre 
düzenleme 
yaptıklarını 
söyleyen Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
“Umurbey'e her

gün yeni eserler 
kazandırmaya devam 
ediyoruz. Belediye 
hizmet binamızı şimdi 
kullandığımız 
restorasyo nunu 
Sollac'ın yaptır dığı 
binada sürdü rürken, 
bölgenin en eski eğitim

kurumu olan
Umurbey Rüştiyesi’nin 
fotoğraflarından 
esinlenerek boşat
tığımız binanın 
dış görüntüsünü 
ona benzer hale 
getirerek geçmişimize 
sahip çıkmayı

düşündük.
Bizim düstûrumuz 
“Geçmişine sahip 
çıkmayanlar, 
geleceğini 
planlayamazlar" 
sözünde 
yatmaktadır. ” dedi.
Güler, yeni

mimarisiyle 
belediye Binası’nın 
2 Ocak 2007 

günü törenle 
açacaklarını 
belirterek, 
“Tüm Gemliklileri 
açılışımıza 
bekliyoruz” dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

«UMURBEY DUGUN SALONLARI
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PiıZe^TıiBiıtartMŞi. TEL; 0.224 525 17 00 • GSM: 05325464575- www.suren.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.suren.com.tr


25 Aralık 2007 Sah Gemlik Karfe»

2008’e bir hafta kala..
Bir haftada birşey mi değişecek.
Sanmıyorum.
2007 işçi, emekli, esnaf, 

sanatkar, memur için çileli bir yıl 
oldu.

Halk gırtlağına kadar borç 
batağına batırılırken, uluslararası 
dev şirketler Türkiye’nin en önemli 
kaynaklarını ellerine geçirdi.

Finans kurumlan olan ban 
kaların birçoğu yabancılara satıldı.

Türk Telekom Ürdünlü bir arap 
şirketine, Petkim ne idüğü belirsiz 
bir konsorsiyuma satıldı.

Borsa'nın yüzde 70'i de yaban 
cilann elinde..

Hükümet bu ilgiye seviniyor.
Yabancı sermaye Türkiye'ye 

geliyor diye.
Ben bu adamlara şaşıyorum.
7-8 yıl önceki düşüncelerini 

nasıl değiştirdiler.
Çocukluklarından beri aldıkları 

İslam'ı kültürü, milli terbiyeyi veya 
görüşü nasıl bir kenarına atarak 
iktidar uğruna inançlarını feda etti 
ler?

Dahası, hırıstiyan dünya deyip, 
eleştirdikleri, haçlı seferleri gibi 
cihat açtıkları o zengin ülkelerin 
kucağına nasıl düştüler.

2006 yılı AKP iktidarı için AB ye 
girme heyecanlarıyla geçti.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmall.com

AB kapısını araladıklarını 
sandılar ama 2007'de yanıldıklarını 
anladılar.

Daha üç gün önce 7 ülke daha 
AB ile sınırlarını birleştirdi.

Dikkat ederseniz hırıstiyan 
ülkelerin tümü AB çatısına 
alınırken Türkiye gibi bir İslam 
ülkesi kapıda bekletilmeye devam 
ediliyor.

Tam üyelik için bir takvim bile 
vermiyorlar.

Fransa Sarkozi'nin Başkan 
seçilmesinden sonra AB’ye girme 
umutlarımız daha da zorlaştı.

AB hayallerimiz bir başka bilin
mez bahara kaldı.

Evet 2008’e bir hafta kaldı.
Hıristiyan dünyası İsa’nın 

doğum gününü kutluyor.
Birkaç gün sonra da Noel’i kut

layacak.
Biz neyi kutlayacağız.
Yeni bir yıla girişi..

2008'e bir hafta kala yeni bir 
yılda yeni umutlar dolu olarak gire
ceğiz.

Bu bize bir yıl gaz verir.
Bir yıl o umutlarla idare eder 

gideriz.
Türkiye’nin büyüme hızı yüzde 

7'im iş..
Enflasyon düşmüş, milli gelir 6 

bin dolara çıkmış, vatandaşın bun
dan haberi yokmuş!

Nasıl olsun ki...
O’nun yaşantısında değişiklik 

olmuyor.
Milli gelirden cebine birşey gir

miyor.
Vaziyeti umumiye böyle olunca 

vatandaş yeni bir yıla girse ne 
yazar, girmese ne yazar.

Öyle demeyin.
Yeni yıl umut demektir.
İşsize belki iş getirir, esnafın 

borcu azalır, siftahsız kapanan iş 
yerleri siftah eder..

Umut bu..
Umudunu yitirirsen güzel yarın 

lara nasıl erişirsin?
Bir zamanlar, "Büyük Türkiye" 

masalı vardı.
Tutmadı.
Sonra "nurlu ufukları” duyduk..
“Çin settine kadar lider ülke” 

dedi. Bir başkası.
Liderlik falan yaptığımız yok.
Bizi takan da yok.
Baksana Barzani bile neler 

söylüyor.
Kafa bile tutuyor...
Bir başkası geldi, “Beşyüz 

günde 5 anahtardan söz etti.”
Anahtarları kendi ailesi toplayıp 

gitti.
Geride batık bankalar, halkı 

dolandıran bankerler bıraktılar..
2008’e tam bir hafta var.
Gelecek Salt günü 2008’e girmiş 

olacağız.
2008’e giriyoruz.
2008'de üniversitelere türbanla 

girebilecek kızlarımız.
İnançlara baskı türbanla son 

bulacak!
Yabancı sermaye Türkiye’yi 

daha çok paylaşacak 2008’de.
2008’de daha mutahassıp, daha 

dindar bir Türkiye olacağız.
2008 ılımlı islamın zaferi mi ola

cak. Göreceğiz.

Bursa’da ilk karaciğer nakli Uludağ Üniversitesi’nde yapıldı
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ), Güney Marma 
ra’nın ilk karaciğer 
naklini başarıyla 
gerçekleştirdi. 
Karaciğer nakli yapı 
lan Kürt asıllı Türk 
vatandaşının tüm 
hizmetlerden ücretsiz 
olarak yararlan dığını 
belirten Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Yurtku 
ran, yapılan operasyo 
nun Güney doğu Ana 
dolu'daki yurttaşların, 
Avru pa'nın, Kandil 
Dağı'n dakilerin ve 
Zap Vadisi'ndekilerin 
duymasının faydalı 
olacağını söyledi. 
Uludağ Üniversitesi, 
hem Bursa'nın hem 
de Güney Marma 
ra’nın ilk karaciğer 
naklini gerçekleştirdi.

Rektörlük binasında 
düzenlenen top lantı- 
da konuşan UÜ Rek 
törü Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, 2007 yılın
da 17 kadavradan, 25 
canlıdan olmak üzere 
toplam 42 tane böb 
rek nakli gerçekleş 
tirdiklerini açıkladı. 
Bu bayramda Bur 
sa'nın ilk karaciğer 
naklini gerçekleştir 
diklerini dile getiren 
Yurtkuran, "2007 yılı 
bizim için birçok ilke 
imza atma yılı oldu. 
Hem de organ nakli 
açısından patlama yılı 
oldu. Bundan sonra 
hedefimiz 2008 yılın
da kalp nakli gerçek
leştirmektir. Karaci 
ger nakli artık oturdu. 
Bu ekip, karaciğer 

naklini böbrek nakli 
gibi rahat yapabile
cektir. Kalp naklini 
gerçekleştirirsek or 
gan nakli açısından 
Türkiye'nin önde 
gelen hastanelerin 
den biri olacağız" 
dedi. Karaciğer nakli 
yapılan 45 yaşındaki 
Saime Sessiz'in, 
Türkçe bilmediğini 
hatırlatan Yurtkuran, 
"Kürt asıllı Türk Cum 
huriyeti vatandaşıdır. 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına ait 
yeşil kart taşımakta 
dır. Ameliyat devlete 
38 milyara mal oldu. 
Bütün bu sağlık hiz 
metleri, bu ölüme 
mahkum olan Kürt 
asıllı Türk vatan
daşının bütün sağlık 

hizmetleri ücretsiz 
olarak devlet tarafın
dan karşılanmıştır. 
Bunu Güneydo ğu'da- 
ki yurttaşlarımızın, 
Avrupa'nın, Kandil 
Dağı'ndakilerin ve 
Zap Vadisi'ndekilerin 
duymasında ciddi 
fayda var" Bir 
muhabirin 'Başta 
Barzani olmak üzere* 
demesi üzerine 
Yurtkuran, onları 
muhatap almadığını 
söyledi. Karaciğer 
nakli operasyonunun 
kendilerine bayram 
sevinci yaşattığını 
bildiren UÜ Tıp Fakül 
tesi Dekanı Prof. Dr. 
Müfit Parlak, Ekrem 
Kaya ve Remzi 
Emiroğlu başkanlığın
daki 40-50 kişilik 

ekibin operasyonu 
başarıyla gerçekleş 
tirdiğini ifade ederek, 
emeği geçenlere 
teşekkür etti. 
Başhekim Doç. Dr. 
Kayhan Pala ise ulus
lararası ölçütlere göre 
hasta bakımının yapıl 
dığı bir kurum olma 
özelliği kazandık
larını, Güney Marma 
ra'daki ilk karaciğer 
naklini gerçekleştir 
diklerini anlattı. 
Operasyonu gerçek
leştiren ekibin baş 
kanlığını yapan Prof. 
Dr. Ekrem Kaya, "Çok 
başarılı bir operasyon 
gerçekleştirildi.Birçok 
ana bilim dalının 
desteğiyle 50-60 kişi
lik bir ekiple yapıldı. 
Birkaç senedir zaten 

çalışmalarımız devam 
ediyor. Rektörümüz 
hiç bir masraftan 
kaçınmadı. Hastane 
mizi organ nakline 
uygun hale getirmek 
için 1 milyon YTL'ye 
yakın masraf yapıldı. 
Fakülte hastanemiz, 
Türkiye'deki dev has
tanelerin sahip oldu 
ğu ekipmanlara sa 
hip. Ekip ve ekipman 
olarak çok güçlü 
durumdayız. Operas 
yon boyunca hiç bir 
aksaklık yaşanmadı. 
Kısa bir süre içinde 
canlıdan organ nakli 
düşünüyoruz. Yılda 
50 nakil hedefimiz 
var. Bunu başara
cağız. Hastanın sağlık 
durumu iyi" diye 
konuştu.

B€K IfflfK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset Caddesi Bora SokakNo:S/BGEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel; (0.224) 513 90 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Kandil’e son operasyon dış basında
Türkiye’nin Kandil 
Bölgesine geçek- 
leştir-diği 3'üncü 
operasyon dış basın
da yankı buldu. Bazı 
gazeteler, PKK'yı 
bağımsız Kürt devleti 
isteyen asiler olarak 
tanımlamayı 
sürdürdü: 
AMERİKANIN SESİ 
TELEVİZYONU: 
"YENİ OPERASYON 
İDDİASI" 
ABD'den yayın yapan 
Amerika'nın Sesi 
Televizyonunun 
haberinde, Bölgesel 
Kürt Yönetimi'nin bir 
yetkilisinin, Türk 
savaş uçaklarının 
Irak'ın kuzeyini ikinci 
gün de bombal
adığını, ancak bom
bardımanın can kay
bına yol açmadığını 
bildirdiğini duyurdu. 
Televizyondaki hab
erde, "Bu açıklama 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından 
henüz doğrulanmadı. 
Cumartesi günkü 
operasyon 
Türkiye'nin bir hafta 
içinde bölgeye 
düzenlediği üçüncü 
operasyon öldü" 
denildi.
NEVVYORK TIMES:

"TÜRK JETLERİ 
BOMBALADI" 
Newyork Times 
gazetesi Türkiye'nin 
Kandil’e hava 
operasyonunu, "Türk 
jetleri Kuzey Irak'taki 
ayrılıkçı Kürt asileri 
bombaladı. Irak 
güvenlik yetkilileri 
bombalama olduğu 
nu belirtirken, Türk 
ordusundan operas 
yona dair herhangi 
bir açıklama gelmedi" 
diye kaydetti.
VVASHİNGTON POST: 
"TÜRK UÇAKLARI 
ARDI ARDINA İKİNCİ 
GÜNÜNDE KUZEY 
IRAK'TA" 
Amerikan 
VVashington Post 
oazetesi haberinde 
şöyle dedi: "Kürt 
yetkililere göre Türk 
savaş uçakları

PKK'lıların yaşadığı 
Kuzey Irak'taki dağlık 
sınır bölgesini bom
baladı. ABD ordusu 
hedefler ve istihbarat 
paylaşımı konusunda 
yardımcı oldu" 
BBC: "TÜRKİYE'DEN 
YENİ HAVA 
OPERASYONU" 
İngiliz BBC 
Televizyonu, haberin 
de,"Kürt yetkililer 
Türk savaş uçak
larının Kuzey Irak 
sınırındaki Kürt asi
leri yeniden bombal
adığını kaydetti. 
Türkiye geçen hafta 
iki kez operasyon 
düzenledi. Türk 
ordusundan son 
operasyona teyid 
gelmedi" şeklinde 
yayın yaptı.
VVASHİNGTON 
TİMES:"SAVAŞ

UÇAKLARI KÜRT 
ASİLERİ HEDEF 
ALDI"
Amerikan VVashing 
ton Times gazetesi, 
haberinde "Türk 
savaş uçakları Kuzey 
Irak'taki Kürt asilerin 
bulunduğu bölgeyi 
üçüncü kez bombal
adı. ABD'nin Ankara 
büyükelçiliği taarruz 
başlamadan önce bil 
gi verildiğini belirtti. 
ABD ve Irak Türki 
ye'nin istikrarı boz
abilecek büyük bir 
operasyondan kaçın
ması konusunda 
ısrarlılar" dedi. 
LOS ANGELES 
TIMES: " 
TÜRKİYE'DEN KÜRT 
ASİLERE HAVA 
OPERASYONU" 
Amerikan gazetesi, 
Türkiye'nin, 16 Ara 
lık'tan beri ardı ardı
na iki gün ve üçüncü 
kez hava operasyonu 
düzenlediğini, Ope 
rasyonda PKK'nın 
hedef alındığını 
yazdı. Gazete, 
"1984'ten beri 
bağımsız Kürt devleti 
isteyen PKK'yı 
ABU ve Furkı’ye 
terörist bir grup 
olarak görüyor" dedi.

Operasyon 
Bakan ar Kurulıı’nda
Bakanlar Kurulu, iki 
haftalık bir aranın 
ardından Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan başkanlığında 
toplandı. Toplantının 
ana gündem mad
desini sınır ötesi 
operasyonlar ile 
TCK'nın 'etkin piş 
kanlık' hükmünü 
düzenleyen ve es 
netilmesi gündemde 
olan 221. madde 
üzerindeki çalış
malar oluşturacak. 
Bakanlar Kurulu, 
Başbakan Erdoğan 
başkanlığında top
landı. Başbakanlık 
Merkez Bina'da ger 
çekleştirilen toplantı, 
saat 11.35'te başladı. 
Toplantıda ağırlıklı 
olarak Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin (TSK) 
Kuzey Irak'taki PKK 
kamplarına yönelik 
16 Aralık ve 22 
Arahk'ta düzenlediği 
hava ve kara 
operasponlarının ilk 
sonuçları değer
lendirilecek. Terörle 
mücadelede gelinen 
nokta ve bundan 
sonraki süreç, kurul
da ele alınacak. Sınır 
ötesi operasyonların 

dış dünyadaki yansı
malarının da toplan
tıya masaya yatırıl
ması bekleniyor. 
Kurulun en önemli 
gündem mad
delerinden biri de, 
TCK'nın 'etkin piş
manlık* hükmünü 
düzenleyen 221. 
maddesi üzerindeki 
çalışmalar olacak. 
Başbakan Erdoğan, 
sözkonusu mad
denin esnetilebile- 
ceğini açıklamıştı. 
Kurul toplantısında 
ayrıca Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne 
(AB) üyelik süreci ve 
bu çerçevede 14 
Arahk'ta AB 
Zirvesi'nden çıkan 
sonuçlar gözden 
geçirilecek. Dışişleri 
Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali 
Babacan'ın AB ile 
yürütülen temaslar 
hakkında kurul 
üyelerine bilgi 
vermesi bekleniyor. 
Ekonomideki son 
gelişmeler ve 
Meclis'e sevkedile- 
cek yasa tasarıları 
da toplantının konu 
başlıkları arasında 
yer alıyor.

YILBAŞINA AZ KALDI 
HEDİYELİKLERİNİZİ ALDINIZ MI?

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

34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz
-rrrrmm«wfflwr

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset matbaacilik - yayincilik - reklamcilik
İstiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK Tel: 513 36 83 Fax: 513 35 35
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Ödevlerin çoğu ‘Kopyala Yapıştır’
Milli Eğitim Bakanlığı 
nın, ilköğretim öğren
cilerine yönelik “ya 
ratıcılığını kullanma, 
eleştirel düşünme, 
araştırma yapma, 
problem çözme” gibi 
becerilerini geliştir 
mek amacıyla başlat
tığı “Performans 
Görevlerinin tam 
olarak işlemediği 
öne sürüldü.
Mersin Üniversitesi 
(MEÜ) Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Eğitim 
Bilimleri Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Nurcan 
Gökçakan, bir süre 
önce yenilenen 
ilköğretim program
ları doğrultusunda, 
ölçme ve değerlen 
dirme amaçlı uygula
malar yürütüldüğünü 
belirterek, bu 
çerçevede öğren
cilere “performans 
ödevi” verilmesinin 
öngörülerek, 
yönetmeliğe dahil 
edildiğini söyledi.
“Performans 
Görevleri”nin, evde 
değil öğretmenlerin

rehberliğinde, sınıflar 
da yapılmasını 
öngören yönetmeliğin 
bulunmasına rağmen 
bunun tam olarak 
hayata geçirileme 
diğini savunan 
Gökçakan, “Hazırla 
nan proje oldukça 
yararlı. Ancak ödevler 
genellikle öğretmen 
gözetiminde yapıl
madığı için amacına 
hizmet etmiyor” dedi. 
Birçok ailenin perfor
mans görevleri 
konusunda yeterli 
bilgiye sahip olma 
dığını, bu konuda da 
okulların velileri bil
gilendirmesi gerek
tiğini anlatan

Gökçakan, şöyle 
devam etti: 
“Eğitimde öğretmen
ler çok önemlidir. 
Öğretmenler, ezber
ciliği değil, doğru yol 
ve kapıyı gösterip, 
öğrencinin kendisini 
geliştirip araştırma 
yapabileceği şekilde 
yönlendirmesi 
gerekir. Performans 
görevleri de bu 
açıdan önemli bir 
boşluğu dolduruyor. 
Ancak öğretmenlerin 
bu konuda daha 
dikkatli çalışmalar 
yapması gerekir.” 
Gökçakan, verilen 
çalışmaların evde 
yapıldığını vurgula

yarak, buna bağlı 
olarak bazı ödevlerin 
internet araştırmaları
na dayandığını öyledi. 
Çalışmalar hakkında 
internetten bilgi topla 
manın gayet doğru 
olduğuna işaret eden 
Gökçakan, ancak bu 
araştırmanın bazı 
zamanlarda “kopyala- 
yapıştır” hali aldığına 
dikkati çekerek, 
şöyle konuştu: 
“Ödevlerin 'kopyala- 
yapıştır' olmamasına 
özen gösterilmeli. Bu 
konuda ebeveynlere 
çok ciddi görevler 
düşüyor. Çünkü 
yapılan çalışmaların 
birçoğu evdeki inter
net bağlantılarından 
sağlanıyor. Bu da 
ebeveynlerin en 
birincil sorumluluk 
alanı oluyor.” 
PERFORMANS 
GÖREVİ NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Genel 
Müdürlüğünce 10 
Ekim tarihinde yayım
lanan “Ölçme ve 
Değerlendirmede 
Tereddüt Edilen

Hususlar” başlıklı 
genelgeye göre, 
“Performans görevi 
nin problem çözme, 
okuduğunu anlama, 
yaratıcılığını kullan
ma, araştırma yapma, 
eleştirel düşünme” 
gibi becerilerini 
geliştirmeyi amaçla 
dığı ve bu çerçevede 
çeşitli çalışmalar 
yürütüleceği 
belirtiliyor. 
Öğrencilerin beceri
lerini kullanmalarına 
imkan vermesinden 
dolayı bu tür çalış
malar yapılması 
gerektiği belirtilen 
genelgede, perfor
mans görevlerinin 
öğretmenlerin 
gözetiminde 
yürütülmesinin önem 
taşıdığı vurgulanıyor. 
Genelgede, “Gerek 
görüldüğü takdirde 
çalışmanın araştırma 
ve veri toplama gibi 
ön hazırlıkları sınıf 
dışında, ürünün 
oluşturma ve 
sonuçlandırma 
aşamaları ise 
sınıf içinde yapıl

malıdır. Böylece 
öğrencilerin görevi 
yaparken sergilediği 
performans öğretmen 
tarafından gözlenerek 
daha gerçekçi 
bir şekilde değer
lendirilmiş olacaktır” 
ifadeleri yer alıyor. 
Genelgeye göre, 
öğrenciler her 
dersten proje almak 
zorunda olmayacak, 
ancak performansı 
belirlemeye yönelik 
çalışmaların her 
dersten yapılması 
zorunlu tutuluyor. 
Performans 
görevleri, 
“röportaj yapma, 
deney düzeneği 
hazırlama ve deneyi 
sonuçlandırma, 
anket yapma, poster 
hazırlama, hayatta 
karşılaşabileceği 
problemi çözme, 
maket hazırlama, 
araştırmalardan 
elde ettiği bilgilerden 
yararlanarak bir 
sonuca ulaşma, 
öykü yazma” 
gibi çalışmalardan 
oluşuyor.

800 bin öğrenci
af için beklemede

Üniversiteye hazırlığın 
maliyeti 1 milyar 120 YTL

Üniversite ve liseden 
çeşitli nedenlerle 
ilişiği kesilen öğren
ciler harekete geçti. 
Yeniden okullarına 
dönebilmek için 
imza kampanyası 
başlatan öğrenciler 
TBMM yolunda.
Yeni eğitim öğretim 
yılının açılışına 
günler kala 'af 
tasarısı'nın bir an 
önce Meclis'in gün
demine taşınmasını 
bekleyen 670 bini 
üniversiteli yaklaşık 
800 bin öğrenci, 
imza kampanyası 
başlattı. Kurdukları 
'www.af2007.com' 
adlı sitenin ardından, 
imza kampanyasını 
başlatan öğrenciler 
ilk olarak Ankara'da 
stand kurdu. Gerekli 
izinler alındıktan 
sonra İstanbul'da da 
iki hafta boyunca 
stand kuracaklarını 
belirten grup, 
imzaları Meclis'e 
götürecek. Ankara'da 
sistemli bir şekilde 
çalışma yürüten 
öğrenciler, çalış
manın İstanbul ayağı

Gemlik K0rf ez
• ■■LİK'İN İLK »ONLOK BİVABİ ABONE OLDUNUZ MU?

na da hız verdi.
1 MİLYON İMZA 
HEDEFİ
Sivil toplum örgütü 
gibi çalışarak kamu 
oyu oluşturmaya 
çalışan ve kurdukları 
siteye yaklaşık 1 
milyon ziyaretçi 
toplayan okullarıyla 
ilişiği kesilen öğren
ciler, okul sıralarına 
geri dönmek için 
gün sayıyorlar.
Eğitim haklarının 
ikinci kez kendilerine 
geri verileceğinden 
emin olduklarını 
belirten öğrenciler, 
okumayan kesimden 
de destek gördüğünü 
anlattılar. Grup, 

toplumda öğrenci 
affı çıkması için 
talebin her geçen 
gün arttığına dikkat 
çekti. Öğrenciler, 
"Eğitim sendikaların
dan ve hükümetten 
aldığımız destekle 
yeni öğretim yılında 
okullarımıza geri 
döneceğimizi 
umuyoruz" diye 
konuştular.
SON AF ONLARI 
KAPSAMADI 
Öğrenci affı kap
samında en son 
2005 yılı Mart ayında 
yasal düzenleme 
yapıldı. Ancak bu 
düzenleme, 2004- 
2005 yılını içine 

almadı ve 2006-2007 
yılında okuldan atılan 
yada bir nedenden 
dolayı ayrılan öğren
cileri de kapsamadı.
*2005 affı' ile ilgili 
mah kemeye başvu
ran bazı öğrenciler, 
mahkeme kararıyla 
okullarına geri dön 
dü. Bu arada eski 
öğrencilerin bir diğer 
isteği de okullarına 
'ön sınavsız' olarak 
geri dönmek isteme 
leri. Bu sizin hakkınız 
Kültür ve Turizm 
Bakanı olmadan 
Önce geçtiğimiz ay 
AKP İstanbul İl 
Merkezi'nde af 
isteyen öğrenci tem
silcileriyle bir araya 
gelen Ertuğrul 
Günay, olumlu 
mesajlar vermişti. 
Günay, "Siz öğreni
minize devam etme 
hakkı istiyorsunuz, 
bu sizin tabii hakkı 
nız. Haklı mücadele 
nizde sizin yanınız
dayız. Meclise girer 
sek bu konuda size 
yardımcı olacağımıza 
dair söz veriyorum" 
demişti.

Üniversiteye hazır- 
lananların sınav, ders 
hane ve kırtasiye 
harcamalarının, aile 
lere yıllık maliyetinin 
yaklaşık 1 milyar 120 
milyon YTL'ye ulaştı 
ğı, kayıt dışı harca
maların eklenmesi ile 
bu miktarın daha da 
arttığı bildirildi.
Eğitim-Sen Adana 
Şube Başkanı Güven 
Boğa, yaptığı açıkla
mada, öğrencilerin 
"eksiklerini giderme 
ve kendilerini yeni 
den eğitme" talebi 
nin, "özel dershane 
ler" ve "özel öğret
menler" tarafından 
karşılandığının bili
nen bir gerçek oldu 
ğunu söyledi. Öğren
cilerin yüzde 71.8 
inin dershaneye git
tiğini, yüzde 16.5'inin 
ise hem dershaneye 
kayıt yaptırıp hem de 
özel ders aldığını 
belirten Boğa, yük
seköğretim önündeki 
yığılma arttıkça, bu 
sektörün genişlediği
ni, özel öğretmen
liğin de buna paralel 
"illegal bir biçimde 
kurumsallaştığını" 
ifade etti. Boğa, der
shaneye devam eden 
öğrenci sayısının 940 
bin 928 olduğunu ve 
bu sektörde 51 bin 
692 öğretmenin 

görev yaptığını ifade 
ede rek, "Bunun 
yanında özel ders 
veren öğret menleri 
de buraya dahil ede
cek olursak sayının 
100 bini bulacağı 
ortadadır" dedi. 
Dershane sektörü 
nün devletin orta 
öğretim kurumların- 
da iyi yetişmiş öğret
menlerini aldığını 
vurgulayan Boğa, 
şöyle konuştu: 
"Devletteki görevini 
bırakmayan ve ek iş 
olarak özel ders ver
mek zorunda kalan 
öğretmenlerimiz de 
azımsanmayacak bir 
sayı oluşturuyor. 
Ayrıca sınavların tek 
amaç haline gelmesi 
sonucu, öğrencilerin 
okullarına devam 
etmeyerek dershane 
lere gitmesi ve orta 
öğretimin son sınıf 
larını adeta boşaltan 
etkiler yaratmasına 
yol açmaktadır. Bu 
tür bir etkileşme 
sonucu, 'özel der
shaneler' ortaöğre
timin açıklarını kap
atacak bir işlev gör 
mek için yola çıkar 
ken, ortaöğ retimin 
kalitesini daha da 
dı ren etkiler yarat
makta ve kend ine 
olan gereksinmeyi 
güçlendirmededir.'



Ne bakıyorsun? 
deyip öldürdü!

Fatih'te evinde 
babasını dövdükten 
sonra yoldan geçen 
bir kişiyi döverek 
öldürdüğü ileri 
sürülen şüpheli 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Muratpaşa Mahallesi 
Millet Caddesi 
Selçuk Sultan Cami 
Sokak'taki evinde 
tartıştığı babası 
Ayhan A'yı döven 
Bircan A.(25), dün 
sabah saatlerinde 
evinin penceresinden 
bakarken yoldan 
geçen ve elindeki 
ilaçlarla hastaneye 
giden Muammer 
Edip Erdem'e (43) 
"Ne bakıyorsun?" 

diye laf attı. 
Daha sonra sokağa 
inen Bircan A. ile 
Erdem arasında kavg; 
çıktı. Erdem'i döverek 
öldüren A, olay son
rası tekrar evine 
giderek banyo yapıp 
üzerini değiştirdi ve 
olay yerine gelen 
polislere cinayeti 
kendisinin işlediğini

Tornavida ile tehdit edip, tecavüz etti

söyledi.
Gözaltına alınarak 
Şehremini Polis 
Merkezi'ne götürülen 
A'nın, babasını 
dövdükten sonra 
canının sıkıldığını 
ve pencerede sigara 
içtiğini anlatarak, 
"Bana bakınca 
sinirlendim ve 
öldürdüm" dediği 
öğrenildi.
Olayla ilgili soruştur
mayı sürdüren polis, 
Bircan A'ın annesi 
Ayşen A. ile dövdüğü 
ifade edilen babası 
Ayhan A'nın da ifade
sine başvurdu. Bircan 
A'nın daha önce hapis 
cezası aldığı ve 
psikolojik tedavi 
gördüğü öğrenildi.

Bursa'da bir kadın, 
eski ev sahibinin 
oğlunun kendisine 
tecavüz ettikten 
sonra tornavida ile 
tehdit edip 60 YTL 
parasını aldığını iddia 
etti, iddia üzerine 
gözaltına alınan 
19 yaşındaki 
zanlı, suçlamayı 
kabul etmedi. 
Alınan bilgiye göre, 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Maksem 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
E.E.G. (56), 2 ay önce 
R.T.'ye ait evde kiracı 
olarak otururken 
100 YTL borç 
bırakarak başka bir

İki bakan ölümden döndü
Başkentteki operas 
yonda öldürülen 
Kevser Mızrak ile 
gözaltına alınan 
Sezgin Çelik'in, Çemil 
Çiçek ve eski bakan 
Hikmet Sami Türk'e 
suikast hazırlığında

eve taşındı. Dün öğle 
saatlerinde E.E.G.'nin 
evine gelen ev sahi 
binin 19 yaşındaki 
oğlu Z.T., eski 
kiracısının kapısını 
açarak babasının 

olduğu öne sürüldü. 
Hücre evi baskınıyla 
ölü ele geçirilen 
DHKP-C terör 
örgütünün üyesi 
Kevser Mızrak ile sağ 
yakalanan Sezgin 
Çelik'in, “Hayata 

alacağı olan 100 
YTL'yi istedi. 
İddiaya göre, 
bu sırada evde yalnız 
olan kadına tecavüz 
eden genç adam, 
60 YTL'sini de aldı.

Dönüş Operasyonu” 
nun yıldönümü 
olan 19 Arahk'ta, 
Başbakan 
Yardımcısı, Devlet 
Bakanı Cemil 
Çiçek'e ve eski 
Adalet Bakanı

Olaydan 7 saat 
sonra polise giden 
E.E.G., eski ev 
sahibinin oğlundan 
şikayetçi oldu. 
E.E.G.'nin, "Evinin 
kapısının zorla 
açıldığını, tecavüze 
uğradığını ve 
tehditle parasının 
gasp edildiğini" iddia 
etmesinin ardından, 
polis kısa sürede 
Z.T.'yi oturduğu 
mahalledeki bir 
kahvede gözaltına 
aldı. Suçlamaları 
kabul etmeyen zanlı, 
alacaklı olduğunu ve 
parayı tahsil ettiğini 
savundu. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Hikmet Sami Türk'e 
suikast hazırlığı 
yaptığı belirlendi.

Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir
* Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 

* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon : 0 224 525 17 00 GSM : 0 532 546 45 75 

çTünvn GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı) 
bTUUYUUEM? Nq . 2 GEMUK Tei. o 224 514 41 71

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

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

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 ıtf SATILIK DAİRE

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

a Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Umutlarla dolu yepyeni 
bir yıla başlarken, 

ritmini hiç kaybetmeyecek 
eğlence dolu bir partiye nedersin?

3=Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki

B
oay-r\ur ocuıuyı Jiıeauıue nu mui, içirmeni

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

a

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

s
Madde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 i
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Sigaraya yeni OTV zammı tıüfideınde

Tütün, Tütün Mamul 
leri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu (TAPDK) 
Başkanı Kazım 
Çalışkan, vergi ve 
fiyat arttırılarak, 
tüketimin azaltılması 
için, sigaradan alı
nan özel tüketim ver
gisinin (ÖTV) yük
seltilmesine yönelik 
çalışma yürüttük 
(erini açıkladı. 
Çalışkan, Kurum'un 
yetki alanındaki 
ürünlerin başta 
ÖTV olmak üzere 
vergilendirilmesi 
konusunda, Maliye 
Bakanlığına bundan 
sonra sektörel 
destek sağlayacak
larını belirtti. Tütün
mamullerinin mevcut 
durumdan farklı 
olarak, hangi 
modellerle 
vergilendirilebileceği 
yolunda alternatif 
çalışmalar yaptık
larını kaydeden 
Çalışkan, sektörün 
vergi artışlarını, fi 
yatlara yansıtma
ması konusunda da 
şu değerlendirmede 
bulundu:
"Böyle komiklik 
olmaz. Vergi artışı, 
sektöre bağlı zamlar, 
şunlar, bunlar...Ben 
bunları pek tasvip 
etmiyorum. Devlet, 
egemen erk olarak 
vergisini koyar, 
isteyen artışını 
yapar, isteyen yap
maz. Devlet, vergi
sine bakar. Onun 
artış yapıp yapma
ması devleti ilgilen 
diren bir şey değil.

Biz, buna ilişkin 
çalışma yapıyoruz. 
Bu konuda, masaya 
yatırılacak olan alter
natif birkaç sistem 
var. Alternatif sis
temlerin her birinin 
getirileri, riskleri, 
mevcut sistemle 
kıyaslaması yapıla
cak. Kıyaslamaya 
göre, en uygun olanı 
gündeme gelecek. 
Bunlara bakılır, 
tartışılır, siyasi oto 
rite uygun görürse 
uygulamaya girer." 
Eylem Planında da 
yer alan bu düzen
lemedeki temel 
amacın, "Vergilerin 
ve sigaranın fiyatı 
arttırılarak, tüketimin 
azaltılması" oldu 
ğunü söyleyen 
Çalışkan, bunun 
Dünya Sağlık 
Örgütünün de 
öngördüğü önleyici 
tedbirler arasında 
yer aldığını ifade etti. 
Bu çerçevede 
TAPDK olarak, 
Maliye Bakanlığı'na 
vergisel düzenleme 
ler, sektörün 
vergi yükleri ve 
fiyatların yük
seltilmesi için alter
natif öneriler suna 
caklarını vurgulayan 
Çalışkan, "Biz 
modelimizi ortaya 
koyacağız.
O modelin artılarını, 
eksilerini oturacağız, 
tartışacağız. Belki 
çalışma grupları 
bunları analiz ede
cek. Tabi sonuçta 
bunlar Maliye 
Bakanlığı'nca değer
lendirilecek" dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
■«■"i. . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik KHrfez
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SATILIK
2004 MODEL OPEL ZAFİRE

1,6 ELEGANCE 
KLİMA-ÇİFT SUNROFF-ABS 

TEL: 0532 255 45 01

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

ELEMAN ARANIYOR *
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor. 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı (Rezervasyon
MUSALLAT • c i x x x T 1 \GARFİELD Tel: 513 33 21)
SAKLI YÜZLER

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK
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GEMPORT Halı Saha Turnuvasfnda 
Şehit Efem Yaşar şampiyon oldu

ibititsı

2007-2008 Öğretim yılı 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü GEMPORT 
Küçükler Halı Şaha 
Futbol Turnuvası 
finalinde rakibi 
Engürücük'ü 1-0 
yenen Şehit Etem 
Yaşar takımı 
birinci oldu.
22 Kasım 2007 
Perşembe günü 
16 İlköğretim birinci 
kademe takımının 
katılımıyla Olimpik 
Halı Saha'da başlayan 
turnuva dün final 
maçıyla sona erdi.
GEMPORT AŞ'nin 
sponsorluğunda 
tamamlanan turnu
vanın finalini İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
GEMPORT AŞ Direktö 
rü Şemsettin Kök ve 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Ozcan Erdem 
birlikte izlediler. 
Turnuvaya katılan 
okul takımlarının 
müdürlerinin de 
izlediği üncülük 
maçında ilk yarı 
Cumhuriyetten Enis 
ile Şehit Cemal den 
Murat'ın attıkları 
gollerle 1-1 bitt1.

İkinci yarıda oyuna 
ağırlığını koyan Şehit 
Cemal takımı Efe ve 
İsmail'in attıkları goller
le maçı 3-1 galip 
bitirerek turnuvanın 
üçüncüsü olurken 
Cumhuriyet takımı 
dördüncü oldu. 
Turnuvanın finalinde 
ise Şehit Etem Yaşar 
ile Engürücük takımları 
karşı karşıya geldi. 
İlk yarısı golsüz biten 
karşılaşmada Şehit 
Etem Yaşar takımı 
karambolde Tuna'nın 
attığı golle maçı 1-0 
kazanmayı başardı. 
Şehit Etem Yaşar GEM

PORT AŞ küçükler 
turnuvasının birincisi 
olurken Engürücük 
takımı da ikinci oldu. 
Maçlar sonunda birinci 
olan Şehit Etem Yaşar

. -2000l 
'Mssıuvıral

takımına kupasını İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
verirken ikinci plan 
Engürücük takımına 
ise kupasını GEMPORT

AŞ Direktörü Şemsettin 
Kök verdi. Turnuvada 
üçüncülüğü elde eden 
Şehit Cemal takımına 
kupasını GEMPORT AŞ 
İnsan Kaynakları

Müdürü Özcan Erdem 
verirken dördüncü olan 
Cumhuriyet takımına 
ise kupasını İlçe 
Spor Müdürü Burhan 
Arıkan verdi.
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Kreşlerdeki bulaşıcı 
hastalıklara dikkat Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat

Kış mevsimiyle bir
likte anaokulu ve 
kreşlerde havasızlık 
ve kalabalık 
nedeniyle kolaylıkla 
yayılan damlacık 
yolu enfeksiyonları 
için uyaran uzman
lar, beslenmeye 
dikkat edilmesi ve 
C vitamini 
takviyesinin gereklil
iğini vurguluyor. 
Doruk Özel Bursa 
Hastanesi Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Atilla Güray, 
çocukların kış 
aylarında ev ile dış 
mekanlar arasında 
maruz kaldıkları ani 
ısı değişimleri ve 
kalabalık ortamlarda 
yeterli hava akımının 
olmayışı sebebiyle 
ortaya çıkan viral 
enfeksiyonlara daha 
hızlı ve ağır biçimde 
yakalandıklarını

Deıırtrı. ‘ 
Anaokulu ve 
kreşlerde sınıf mev
cutlarının fazla 
oluşu, bulaşıcı 
hastalıkların yayıl
masını hız
landırırken, uzman
lar çocukların has
tayken okula gön-

derilmemesinin 
bulaşıcı hastalıkların 
yayılmasını önlemek 
konusunda oldukça 
faydalı olacağını 
ifade ediyor.
"Kışın C vitaminin
den zengin içerikli 
besinlerin 
tüketilmesinin (por
takal ve mandalina) 
yanı sıra protein 
kaynaklı peynir, süt 
ayrıca sebze ve 
meyve tüketiminin 
arttırılması hastalık
ların önüne geçmek 
için en iyi yoldur" 
diyen Dr. Atilla 
Güray, katkı madde
si içeren şeker, cips 
ve çikolata gibi yiye
ceklerden uzak 
durulması gerektiği
ni kaydetti.
Beslenmenin yanın
da multivitamin 
desteğinin bağışıklık 
sistemine olumlu 

yofiae etki eaecegiriı ' 
ifade eden Güray, 
tek tip beslenmeden 
uzak durulmasını ve 
tüm besin grupların
dan kombine 
menüler oluşturu
larak öğünlerin bu 
şekilde geçirilmesini 
tavsiye etti.

Kulak Burun Boğaz 
(KBB) Uzmanı Doktor 
Anıl Güngör, çocuk
larda konuşma ve 
yürümenin gecikme
si, sakarlık gibi 
sorunlara yol aşa
bilen orta kulak ilti
habına dikkat edilme
si gerektiğini söyledi. 
Çocukluk çağlarında 
gelişmekte olan 
bağışıklık sisteminin 
yetersiz kalması 
sebebiyle orta kulak 
iltihabı oluştuğunu 
belirten Kulak Burun 
Boğaz (KBB) Uzmanı 
Doktor Anıl Güngör, 
tedaviye başvurul
madığı takdirde kalıcı 
işitme kaybı, kulak 
zarında ve orta kulak
ta düzeltilmesi zor 
hasarların oluşabile
ceğini vurguladı. 
Bakteri ve virüslerin, 
damlacık enfeksiy
onu yoluyla olduğu 
gibi östaki borusu 
yoluyla da orta 
kulağa ulaşabileceği
ni belirten uzmanlar, 
bunun sonucunda 
iltihap sıvısının 
toplandığını ifade etti. 
Orta kulak iltihabı 

tedavi edilmediğinde 
veya art arda tekrar
layan iltihaplanmalar 
olduğunda orta 
kulaktaki sıvı biriki
minin sürekli hale 
gelebileceğine dikkat 
çeken KBB Uzmanı

Anıl Güngör, "Çocuk
larda östaki borusu 
fonksiyonu erişkin
lerde olduğundan 
daha yavaş ve daha 
yetersizdir. Östaki 
borusunun şekli, 
eğimi ve boyu 
erişkinlerden çok 
farklıdır. Östaki 
borusu ya yetersiz 
açılmakta ya da sık
lıkla gerektiğinde 
kapanmamaktadır. 
Östaki borusunun bu 
uygun olmayan 
fonksiyonu, çocuklar
da geniz eti iltihap

lanmalarında ve 
büyümelerinde daha 
da bozulur.
Alerji, sinüzit, sigara 

dumanına maruz 
kalma da sıklıkla 
östaki tüpü fonksiy
onunun bozulmasına 

sebep olur. Bu duru
mun sürekli olması 
halinde orta kulaktaki 
iltihabi sıvı kalıcı hale 
gelir, koyulaşır ve 
zamk kıvamına erişe
bilir. Bu sıvı metabo- 
lik aktivite sonucu 
ortaya çıkan yan 
ürünler sebebiyle 
uzun dönemde kulak 
zarına, orta ve iç 
kulağa zarar vere
bilir" dedi.
Sıvının varlığının 
işitmede yüzde 
30'a varan kayıplara 
yol açtığını bildiren 

Güngör, Bu sıvıda 
protein ve şeker 
olduğundan orta 
kulakta mikropların 
üremesini, dolayısıy
la da sık sık yeni 
orta kulak iltihap
larının gelişmesini 

kolaylaştırır. Orta 
kulak iltihaplarının 
çoğu,çocuğun son 
10 gün içinde 
geçirdiği bir soğuk 
algınlığını takiben 
gelişir. Çok küçük 
yaştaki çocuklar 
kendilerini ve 
ağrılarını tam ifade 
edemediği için 
ebeveynlerin dikkatli 
olması gerekir. 6 ay 
ile 6 yaş arasındaki 
çocukların çoğu bir 
veya birkaç kere orta 
kulak iltihabı geçirir. 
Ebeveyn bilinçli olur
sa çocuğun 
davranışlarından, 
rahatsızlığının ne 
olduğunu anlayabilir. 
Eğer çocuğunuzda 
sürekli kulak çek
iştirme ve kaşıma, 
huzursuz davranışlar, 
iştah azalması ve 
uyku düzeninde 
değişiklik, kulak akın 
tısı, işitme güçlüğü, 
yüksek ateş gibi 
belirtiler varsa mutla
ka bir uzmana gös
terin. Uzun süreli 
durumlarda denge 
bozuklukları, sık sık 
düşme, çarpma, 
sakarlık, yürümede 
ve konuşmada 
gecikme, çocuğun 
konuşmalarının 
anlaşılamaması gibi 
rahatsızlıklar da 
ortaya çıkabilir" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174 
Halk Kütüphane 5131353 
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. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77

Halk Eğitim Müd. 513 18 46
BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

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

VAPUR - FERİBOT

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 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 613 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 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

NÖBETÇİECZANE
25 Aralık 2007 Sah 

AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 113 

Tel: 513 01 33 GEMLİK

Gemlik Karfez
• IKLİK'İH İLK KOKLAR SİYASİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2936

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-Rekiamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



İGemlik Körfezi

<J^atlayiMt2
KEBAP ve YEMEK SALONU

Adana Kebap + Ayran + Salata 6.00 YIL
Tereyağlı Baklava! 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 YTL
BKB» ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:

İŞKEMBE ■ PAÇA ■ MERCİMEK • EZOGELİN

□sil-
İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK

• Tel: 0.224 512 20 02

merve
•’ KEBAP ve YEMEK SALONU

<şjçwlik tı ailtnizlç takat çitetğiniı tık airış ■ 
OLAY OLAY OLAY!

Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL.
Çorba 1.50 YTL

^SINIRSIZ KEBAP - KÖFTE 
EV YEMEKLERİ- 
TATLI ÇEŞİTLERİ 

KAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINA 
TABLDOT VERİLİR.

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.

YENİ ADLİYE KARŞISI44/A-6EMLİK1EL:514 52 38
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.

tOJİK ÜRÜNLER ve FRTUR A ÖD€M€ NOKTASI
Artık sıra beklemek tarih oldu.

Turkcell. Vodafone. Avea 
Elektrik, Su, Telekom

K.K. Borçları, Bağkur, SSK 
Trafik cezası v.s.

FATÜRALARINIZISMILE SHOP'TAN 
SIRA BEKLEMEDEN ÖDEYEBİLİRSİNİZ!

Smile ADSL ■ TM Telekom BAŞVURU N0M
D-SMART SATIŞ NOKTASI

- CEPTELEFONUSATIŞI
— TURKCELL ■ VODAFONE ■ AVEA ■ KONTÜR SATIŞI
- BİLGİSAYAR SATIŞ ve AKSESUARLARI
- CEP TELEFONU AKSESUARLARI

VE TÜM TEKNOIOJtK ÜRÜN1ER
nnATİlZ «RFDİ BahIu biNİu doİAŞMidAN uyquN kREdi SEÇEniEİdeRİ
g |i/ılll> lılıELrl______  İliTİyAç kREdisi taşit kREdisi ve koNUT kREdisi d
ORHANGAZİ CADDESİ N0:2 ■ GEMLİK TEL: 0.224 51272OO



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 
AKSCSUAA 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

Gemlik Körfez
GEMLİK’İNİLKGÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

26 Aralık 2007 Çarşamba 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

Manastır Kayıkhane arasındaki 1500 metrelik kıyı şeridi dolduruluyor

İtesin sahil dolgusu taşladı
y Belediye Fen 
İşleri Müdürlüğü tarafın 
dan doldurulmaya başla 
nan Manastır Gemlik 
arasındaki sahil, oturması 
için bir yıl bekletilecek. 
Başkan Turgut, sahilden 
denize doğru yaklaşık 
12 metre genişliğinde 
başlatıla dolgu çalışma 
sının Kayıkhane Yelken 
Kulübü Tesisleri önüne 
kadar geleceğini söyledi. 
Haberi sayfa 3'de

Benzindik soyguncuları dur durak bilmiyor

mam Aslan
Tesisini soydular

Kurban Bayramı’nın üçüncü günü gecesi 
akaryakıt istasyonunun bürosuna giren soygun

cular Bayram hasılatını kasayı kırarak aldılar.
Kasa hırsızları bu kez 
Yalova Yolu’nda bulu
nan İmam Aslan Akar 
yakıt Istasyonu’nun 
kasasını soydular. 
Olay, Kurban Bayra 
minin 3. günü gecesi 
meydana geldi. 
Akaryakıt İstasyonu 
nun market bölümü 
nün üst kısmında 
bulunan büroya arka 
taraftaki bir pencere
den giren soyguncu
lar, kasayı açarak için
deki üç günlük Bay

ram hasılatını ve iş • 
letme sahibi Çetin As 
lan’a ait ruhsatlı silahı 
alarak kaçtılar. Olay 
ertesi gün işe gelen 
çalışanlar tarafından 
görülerek jandarmaya 
bindirildi. Jandarma 
olayla ilgili soruştur
maya başladı.
Daha önce de Dörtyol 
kavşağındaki Akcan 
Petrol, AKPETve 
Baytaş İnşaat firmaları 
nın bürolarındaki 
kasalarda soyulmuştu.

Güne Bakış
İri GÜLER 
_guler@hotmail.com

Dolgu
Dolgu deyince insanın aklına ne gelir?
Diş Hekimleri gelir.
Diş sorunu olanlar dişlerine dolgu yaptırarak 

sorunlarını giderirler.
Benim sözünü edeceğim dolgu, sahillerimiz ile 

ilgili.
Belediye Başkanımız Haç dönüşü dün, 

Manastır'dan başlayan, Kayıkhane semtine doğru 
uzayan kıyı dolgusu hakkında gazetemize bilgi 
vermiş.

Bu haberi 3. sayfamızda okuyabilirsiniz.
Biz, çocukluğumuuzda, Körfez'in çakıl taşla 

rıyla kumsallarında büyüdük. Devamı sayfa 5'de

Bursa’da 
Aile

Hekimliği 
uygulaması 

başlıyor
Bursa’da uzun 
zamandır alt yapı 
çalışmaları devam 
eden aile hekimliği 
uygulaması 
2008'de başlıyor. 
Haberi sayfa 6’da

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 
BİZE DANIŞMAYI

UNUTMAYIN I
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

tyZULDA
HHEBH3HED

İ>DUNIOP

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

Karşı devrim hezeyanları...
Dünkü aazetelerden birinde vardı.
Karısı ÂKP'den milletvekili olan Siyaset Bilimcisi (!) 

Mümtazer Türküne diye birisi şöyle bir öneride bulun- 
mU^'1994 Avrupa Azınlık Dilleri Şartı veya Bölgesel Dille 
rin Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşmesinde Türkiye 
nin hâlâ imzalamadığı bazı haklar var. Anadilde dilekçe 
verme, ana dilde ifade verme hakkı, bölge halkının rete 
randum yapıp bir kentin adını değiştir mesi gibi. Bunların 
yapılmasında bir sakınca yok. Diyarbakır'ın adı Amed 
(PKK jargonunda Diyarbakır'a verilen ad) olabilir."

Karşı devrim sürecinin geldiği nokta..
J Bölücülerle dinciler ve onların iç ve dış payandaları 
Tlirkiye Cumhuriyeti'ni temelinden sarsıyorlar.. 

1 Her gün yeni bir saldırıyla ortaya çıkı yortar.
Okuyunca aklıma 08 Aralık 2005 yılında yazdığım bir 

yazı geldi.
Bir gazete haberi diye başlıyordu yazı ve şöyle devam 

ediyordu.
"AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun, Anka ra nın "sivil 

bir başkent" yerine "askeri bir başkent" görünümü içinde 
olduğunu belirterek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hilmi Ozkök'e. "Meclis'te bulunan Muhafız Alayı'nı çekin" 
çağrısında bulunmuş.

Resul Tosun, bir gazetedeki köşe yazısında Ankara 
nm askeri çehresinden şikayet etmiş. Tosun, "Siyasetin 
merkezi olan Başkent Ankara siyasi görüntüden ziyade 
askeribir görüntüye sahiptir. Başka bir ifadeyle Anka
ra'da attığınız her adım askerin siyasi Başkent üzerindeki 
etkisini halk diliyle haykırmaktadır" demiş."

"Hoppala.. Bu da nereden çıktı.." diye düşünmek yer
siz. Çünkü sistematik bir biçimde ülkenin altı oyulmak, 
Cumhuriyetin izleri silinmek, laiklik rafa kaldırılmak isteni 
yor.

Türban... Kimlik tartışmaları.. Toprak satışları.. 
Aysbergin görünen yüzü.. Eee.. Is o noktaya geldi ki.. 
Kimse ıçindekini saklamıyor. Saklama gereğim de 

duymuyor. AB'ye girmeyi istiyor gibi görünmeyi 
basamak olarak kullanıyorlar.

AB diye diye uyutulmuş ümmetçi bir toplum istiyor
lar.

Haberi okuyunca kanım dondu. Ürperdim. 
Duygularımı gemleyerek "acaba" haberle ilgili yorum var 
mı diye bakındım. Okudum ve umutlandım. Kurtuluş 
Savaşı'nı kazanan büyük milletin uyuyan torunları 
uyanıyor.

Demek ki tüm olumsuzluklara karşın gelecekten ümit 
kesilmeyecek duyarlılıklar da var. Duyarlı olanlar da var.

Tosun Vekil'e gösterilen tepkilerden örnekler:
"Askeri ve Atatürk'ün fotoğrafını görünce kim yaları 

bozuluyor. Çünkü bu ordu Mustafa Kemal'in ordusu, 
hilafet ordusu değil. Ankara'da göre göre yalnızca askeri 
birlikleri mi görüyorlar? ABD, Pentagon'u VVashington 
dan çıkarmayı düşünür mü? Savaşta ordu-millet elele de, 
bankta mı ayrı? Demokrasiyi savunmak AKP'ye mi

_ "Pek sayın vekil, Ankara'mızın gözünüze daha hoş gö 
runmesi için yapabileceğimiz başka bir şey var mı?

Lütfen çekinmeyin. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay 
da gözünüze çirkin görünmüş olabilir. Atatürk büstleri 
nın, heykellerinin kaldırılmasını da ister misiniz? İsterse 
nız kadınlarımızı da çarşafa sokalım. Sîzlere de birer şal- 
ofur ",rer Sar|k *ıe°'ye edelim- Sakalınızla çok uyumlu

"Her Türk askeriyle gurur duyar. Onu yüceltir. Bugün 
nuzurye güven içinde yaşıyorsak onların sayesindedir. 
Oradaki Türk askeridir. Başka bir milletin askeri değil. 
Neden rahatsız oluyorlar."
_ , ^en 2004 yılında 12 ay TBMM muhafız taburunda 
askerlik yapmış bir er olarak bu görüşü şiddetle kınıyo- 
rum. Türk askeri onlar sıcak evlerinde yatarken -15 dere
celerde cumhuriye timizin beyni olan TBMM yi koruyor
duk. Adamlar orayı kendi evleri zannettiler galiba. Onlar 
evde yatarken gece ne olduğu belli olmayan insanları 
E? “S d eğil b ız engelledik. Bunlar cumhuriyet düşmanı,bir 
lurk kendi askeri tarafından sorulan kimlik için rahatsız 
olur mu? Yazıklar olsun!.."

"Anayasa dan, Cumhuriyet İlke ve Devrimlerinden 
uzak bir hükümetin sözüm ona milletin vekillerinin 
uğraştığı konuya bak. Sayın milletvekili TBMM'nin 
Cephelerde kanını dokmuş evlatlarının anaları babaları 
her şeyleri olan Gazi Mustafa Kemal ve diğer komutan 
arkadaşları önderliğinde kurulduğunu bilmiyor herhalde...

"Sizin vekil seçildiğiniz yerin herhangi bir köyünde 
bütün yollar sağlam mı? Sağlık ocakları halka cevap 
verebiliyor mu? Bütün köylerinizde öğretmeniniz var 
mı?""

"Beyefendi, size diyecek bir şey bulamıyorum... 
Çünkü siz olayları çarpıtmakta o kadar ustasınız ki ancak 
bu kadar olur.. Örnek verdiğiniz AB ülkelerinin hiç 
birinde sizde olan dokunulmazlıklar, kıyak emekliler ve 
böyle bir seçim sistemi yok. Onları neden görmüyor
sunuz. Önce siz kendi yapabileceklerinizi ve de zaten 
Göreviniz olanları yapın ondan sonra askerlere sıra 
aelsin. burası askeri bir ülke değil sivil bir ülke." 
a Evet sevgili okurlar..

Türkive Cumhuriyeti temelinden sarsılıyor. Elbetteki 
umutsuz değiliz. Ama geçen günler ye karşılaştıklarımız 
umuıs>u4 m . süruK uyor. Bir an önce içinde bu un- bızı umutsuzluğa^surur , sj|kjnm^ kjr
dU9H seçimler yaklaşıyor. Halkın yereceği oyların 
rej Türeye Cumhuriyetı'nın geleceğine yansıyacak.

Topçular Caddesi asfalt oldu'
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe içindeki bozuk 
yollarda başlatılan 
asfaltlama çalışma 
larına Topçular 
Caddesi’nde 
devam ediliyor. 
Orhaniye Mahallesini 
boydan boya geçen 
Topçular Caddesi’nin 
en önemli 500 metre
lik kısmı sıcak asfalt 
ile kaplandı. Belediye 
tarafından Göçay 
İnşaat firmasına yap
tırılan asfaltlama 
çalışmalarını yerinde 
inceleyen Belediye 
Başkanı Mehmet Tur 
gut, şu ana kadar 
yapımı bitirilen so 
kaklarda yaklaşık 400 
bin YTL'lik asfaltlama 
yaptıklarını söyledi. 
Topçular Caddesi’nin 
asfaltlanması sırasın
da Belediye Başkanı 
Turgut ile konuşan 
hanımlar teşekkür 
ederlerken, halk oto
büslerinin oradan 
geçmemesi nedeniyle 
de sıkıntılı olduklarını 
dile getirdiler.
Haftada bir Salı gün
leri de olsa Topçular 
Caddesi’nden

.... - -

halk otobüsünün 
geçmesini isteyen

vatandaşlar yolun 
asfalt yapılmasından

dolayı da mutlu 
olduklarını söylediler.

■ınlnııııiıiHiı^ıııi
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı sidîng kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

200 m2 4+1,
3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1
3 adet çatı dublex
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal 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.

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Manastır Kayıkhane arasındaki 1500 metrelik kıyı şeridi dolduruluyor

Manastır salıil dolgusu Maili
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından doldurulmaya başlanan 

Manastır Gemlik arasındaki sahil, oturması için bir yıl bekletilecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
göreve geldiğinde 
yapmak için söz 
verdiği hizmetlerden 
biri olan Manastır 
Kayıkhane sahil 
dolgusu devam 
ediyor.
Manastır Gazinosu 
nun hemen altındaki 
sahilden başlayan 
dolgu çalışmaları, 
Kalafat yeri önüne 
kadar tamamlandı. 
Belediyenin kendi 
imkanlarıyla Zeki 
Kaptan firmasına 
yaptırılan dolgu 
işleminin 15 gün 
önce başladığını 
bildiren Başkan 
Turgut, "Manastır 
ile Kayıkhane 
arasında gezinti 
yolu yapacağım 
dedim ve sözümü 
tuttuğum için 
sevinçliyim" dedi. 
Sahilden denize 
doğru yaklaşık 12 
metre genişliğinde 
başlatılan dolgu 
çalışmasının Kayık 
hane Yelken Kulübü 
Tesisleri önüne 
kadar geleceğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, sahil boyun
ca 1500 metreye 
yakın dolgu yapacak
larını söyledi.
KALAFAT ALINDI 
Deniz teknelerinin 
onarım yeri olan 
Kalafat Tesisleri’nin 
de belediye tarafın
dan alındığını bildi 
ren Başkan Turgut, 
"Şu anda Kalafat 
yerinin mülkiyeti 
Gemlik Belediyesine 
aittir. Burada

bulunan teknelerin 
kaldırılması için 
sahiplerine uyarıda 
bulunacağız. Bu 
arada dolgu işlemini 
kayıkhane tarafından 
devam ettireceğiz. 
Teknelerin tahliyesin

den sonra da arada 
kalan yerin dolgusu 
bitirilecek" dedi.
Yaz aylarında
Manastır bölgesinde 
oturan vatandaşların 
ilçe içine bu yoldan 
gelerek gezinti

yapacaklarını 
söyleyen Başkan 
Turgut, dolgu yapılan 
sahilin bu yıl otur
ması için bekletile
ceğini ve daha sonra 
yol düzenlemesi 
yapılacağını söyledi.

TIR’ın çarptığı adam öldü
Bir süre önce 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in önlem 
alınması için 
duyuruda bulunduğu 
Bursa Beton 
kavşağında 
meydana gelen trafik 
kazasında bir kişi 
hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye 
göre, Hisar 
Mahallesi Bursa 
Beton Kavşağı'nda 
önceki akşam 
meydana gelen 
kazada Mustafa 
Umut'un (48) 
kullandığı 
16 VE 420 plakalı 
TIR, Orhangazi

istikametine 
giderken yola 
aniden çıktığı 
iddia edilen Ahmet 
Bozkuş'a (69) 
çarptı. Bozkuş, 
olay yerinde 
hayatını 
kaybederken 
TIR şoförü polis 
tarafından

gözaltına alındı. 
Tır şoförü 
Mustafa U. 
kazayla ilgili 
verdiği ifadesinde 
"Giderken yola 
aniden çıktı." 
dedi. Kazayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Kanlı bayram!....
Elbette benim vatandaşlarım Aziz Nesin 

söylediklerini haklı çıkartmaktan geri 
kalmıyor.

Sonunda da 70-80 beygir gücündeki 
otosu ile 120 beygir gücündeki bir başka 
otoyu sollamaya kalkıp, karşıdan gelen 
aracın da hızını hesap edemeyince, hakkın 
rahmetine kavuşuyorlar. Allah rahmet 
eylesin.

Tahminciler yine yanılmadı.
Diğer yandan da aceleciliği, bilgi eksik

liği, yorgunluk ve gideceği yere çabuk 
gitme arzusu yüzünden karayolları da kana 
bulandı.

Olan, yıkılan yuvalara, içine ateş düşen 
evlere, yetim ve kimsesiz kalan çocuklara 
oldu.

Bu yaralıların hastahanelere intikal ettik
ten sonraki akıbetleri bilinmiyor.

Yaşanan kazaların ekonomik durumu 
hakkında bilgimiz yok.

Şehirler kan kokuyor
Vatandaş bir taraftan İslam’a yakış

mayan bir biçimde, yolda, sokakta, parkta, 
yeşil alanda, oto sanayi sitelerinde, mo 
dern sitelerin yollarında kurbanların kanını 
akıttı.

Ortalık kan, işkembe ve diğer sakatat 
atıkları ile dolu.

Şehirler kokmaya başladı.
Yurdun hangi köşesine bakarsanız 

bakın, bir boğa kaçıyor, arkasında bir sürü 
çapulcu koşuyor.

Hayvan can havliyle ne yapacağını bil 
mediğinden kendisine ve çevresine zarar 
veriyor.

Sokaklar, caddeler velhasıl şehrin her 
tarafı ilkel manzaralarla dolu.

Belediyelerimiz sözüm ona kurban ke 
sim yerleri ihdas etti, orada ne veteriner, 
ne kesici, ne din görevlisi ve en önemlisi 
hiçbirinde su yok. Su ,su yok...

Hani temizlik imandan geliyordu?
Bir sürü insan sırf, “Kurban kesti” desin 

ler diye çoluk çocuk bir hayvanın etrafına 
toplanmış, kimi kesiyor, kimi yüzüyor.

Televizyonlarda izlemiş olmanız lazım.
Kaçıp yakalandıktan sonra kurban edi 

len bir hayvan kesilmiyor, adeta hiddetin 
geçmesi için kesici tarafından bıçakla
narak delik deşik ediliyordu. Bu manzarayı 
ise küçücük çocuklar korku ve panik 
içinde izlediler.

O çocuk yıllar geçse de bu hayvan 
katliamını unutamaz.

Kurban israfı önlenmelidir
Hükümet mi olur, Diyanet İşleri mi olur, 

ya da belediyeler mi olur, birileri şu kurban 
işine el atmalıdır.

Böylece hem kesilen hayvanlar hijyenik 
şartlarda kesilmeli hem de ortalık kan gölü 
ve pislikten arındırılmalı.

Böylece yabancılara rezil olmaktan kur
tulmalıyız.

Ülkemizin ekonomik açıdan o kurbanlar
da olan çoğu sokaklara atılan, işkembe, 
bağırsak, ayak ve en önemlisi o delik deşik 
edilen derilere ihtiyaç var.

Bunlar değerlendirilip öncelikle insan
lığa, ülkemize ve İslam’a yakışır hale 
getirilirse kurbanın tadı inanın güzelleşe- 
cektir.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Ormana 3 milyon YTL’lik araç takviyesi
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü mevcut 
araçlarına takviye 
olarak orman 
koruma hizmetlerinde 
ve yangınlarda 
kullanılacak yaklaşık 
3 milyon YTL 
değerinde yeni 
araçları bünyesine 
katıyor. 20 motosiklet, 
7 arozöz, 1 çekici, 
1 su tankeri ve 1 
karavan orman 
yangınlarına müda
halede kullanılacak. 
Orman Bölge 
Müdürlüğü orman 
yangınlarıyla 
mücadelede daha 
etkili ve güçlü ola
bilmek için imkan
larını genişletiyor. 
Mevcut araçlara 
takviye olarak bu 
hafta içerisinde 
müdürlüğe 20 moto
siklet, 7 arozöz, 1 
çekici, 1 su tankeri 
ve 1 karavan daha 
ilave edilecek.
Yaklaşık 3 milyon YTL

değerindeki araçlar 
tam donanımlı olarak 
24 saat hazır kıta 
bekleyecek.
Yeni gelecek araçların 
güçlerine güç kata
cağını belirten 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin, 
"Mevcut araçlarımıza 
yapılacak takviyelerle 
orman yangınlarına 
müdahele ve 
korumada daha etkili 
olacağız.
Alınan 7 adet 4.5 

tonluk tam donanımlı 
arozöz ile elimizdeki 
sayı 33'e çıktı.
12 tonluk 4x4 su 
tankeri ise girilmesi 
güç yerlerde 
ekiplere su takviyesi 
yapacak.
20 adet dağ tipi 
motosiklet ise 
koruma 
memurlarımıza 
dağıtılacak. Ayrıca 
uzun süren çalış
malarda kullanılmak 
üzere 5 kişilik bir 

karavan da 
bünyemize 
katılacak. 
Alınan çekici ise 
arozöz ve araç 
taşınmasında işlerin 
kolaylaşmasını 
sağlayacak" dedi. 
Küresel ısınma 
sebebiyle karşı 
gelecek yaz orman 
yangınlarında artış 
beklediklerini 
kaydeden Girgin, 
"Hazırlıklarımız 
devam ediyor. 
Bursa yaz - kış 
orman yangını 
olması muhtemel 
şehirlerden birisi. 
4 mevsim lodosun 
etkili olduğu 
Bursa'da ekiplerimiz 
24 saat hazır 
kıta bekliyor.
Yeni araç 
takviyelerinin 
yanı sıra ekiplere 
eğitim veriyoruz. 
Her zaman göreve 
hazırız" diye 
konuştu.

Siiriiciilere sis uyarısı

Bursa'da dün 
sabah saatlerinde 
etkili olan sis sebe
biyle görüş mesafe
si azalan sürücüler 
zor anlar yaşadı. 
Kent merkezinde 
sabah saatlerinde 
etkili olan yoğun 
sis sürücülere zor 
anlar yaşattı.
Bazı bölgelerde 
görüş mesafesi 
10 metreye 
kadar düşerken, 
sürücüler 

muhtemel kazaya 
karşın dikkatli ve 
yavaş seyretti. 
Görüş mesafesinin 
azalması yollardaki 
kuyrukların 
uzamasına sebep 
oldu.
Trafik ekipleri 
ise, sürücülerin 
sis lambalarını 
yakarak dikkatli 
seyretmeleri 
konusunda 
uyarılarda 
bulundu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HAFTA İÇİ C6MIV€T ALANA 
KINR SALONU ÜCRETSİZ

2.000.00 - YTL

PEŞİN FİYATINA
12 AY TAKSİT 

ÜSTELİK KREDİ KARTI 
DERDİ OLMADAN

^^^.rsirTsüreh Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK
TEL:0.224525 1700 • GSM:05325464575-www.suren.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dolgu
Gemlik’te sahil dolgusu rahmetli 

eski Belediye Başkanlanndan İbra 
him Akıt döneminde başladı.

Sanırım 1976 yılıydı.
Ondan önce ilçenin yerleşim 

bölgesi olan Balıkpazarı Mahallesi, 
Kayıkhane semti, İskele’den 
Karsak Deresi’ne kadar olan tüm 
kıyı kumsaldı.

Dalgalar kumsala vurur, kimi 
yerlerde evler eski deyimle lebi der 
yaydı.

Yani evler sanki denizin içindey
di.

Çocukların oyun alanıydı deniz 
kenarları.

Bir de akşamları deniz kenarları
na çıkılır, sandal sefaları yapanlar 
seyredilirdi.

Konu komşu mutlaka akşamları 
deniz kıyısında oturur, sohbet eder, 
çocukları da çakıl taşları arasında 
koşarak oyunlar oynardı.

Bizim kuşak ve ondan öncekiler 
bu kıyılarda büyüdü.

Cık cıkları, minareleri, küçük 
kurumuş salyangoz kabuklarını o 
çakılların ve kumların arasından 
toplar boyayıp kolyeler yapardık.

Deniz kenarlarında yalın ayak 
suya giren yılan balığı yakalamak 
için az mı uğraş verirdik.

En çok yılan balığı yakalayan

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri auler@hotniall.com

reis sayılırdı.
Çocukların anne ve babaların

dan izinsiz olarak yüzmek için git
tikleri mekanlar ise, Kayıkhane'de 
"Tek Kaya", şimdiki Kalafat yeri, 
Manastır'ın tek kayası, Kafoğlu 
Fabrikasının yanındaki İskele’nin 
yanındaki kumsallardı.

Birkaç arkadaşla sahilden ayak
larımızda lastik ayakkabı ile 
Kayıkhaneye doğru gider Tek 
Kaya’nın kumsalında gizlice 
soyunur, kilotla denize dalar anne
miz bizi arayasıya kadar sudan çık
mazdık.

Kimi bu yüzden babalarımızdan 
bir araba sopa da yerdik.

Kayıkhane yerine Manastır’daki 
koylarda da az mı kaçak yüzdük.

Tersanenin önünden kıyı kıyı 
Manastır’a doğru denizden gider 
ken az mı suya elbiselerle düştük.

Sonra elbiseler kurusun diye 
kayaların üzerine vura vura azmi 

kurutmaya çalıştık.
Ağlayan Kaya’yı unutmak 

mümkün mü?
O artık ağlamıyor.
Suyu kurutuldu.
Kaya da yok oldu.
Önce Liman Başkanlığı önün

den Kayıknane arasını taşlarda 
doldurdular ve o güzelim kıyıla 
rımızı yok ettiler.

Buna kordon adını verdiler.
Halkın gezip dolaşması için kor

don yani taş dolgu yapıp eski 
güzellikleri yok ettiler.

Doğal yapıyı katlettiler.
Gezi bandı yaparak, Halkçılık 

tasladılar.
Daha sonra Tibel Otel yanından 

Karsak Deresi’ne kadar alan 
taşla doldurulup ikinci kordonu 
yaptılar.

O yöredeki kumsallarda yerini 
beton yapılara bıraktı.

Bu yetmedi şimdi Manastır ile

Kayıkhane arası dolduruluyor.
Başkanımız çocukluğunda gezdi 

ği kıyıları unutmuşa benziyor.
Bu işi büyük bir eser olarak 

düşündüğünü sanıyorum.
Doğanın en güzel parçası olan 

kıyıları doldurarak hizmet yapıla
maz.

Gemlik bir balıkçı kentiydi.
Bu yok oldu.
En güzel Körfez’e sahip bir ilçe 

olmamıza karşın denizinden yarar
lanamıyoruz.

Ne kayık çekecek bir mekan var 
ne de, bir kayıkhane..

Çocukluğumdaki sandal 
gezilerini özlemle anıyorum.

Daha önce yapılan Atatürk 
ve Emin Dalkıran Kordonları gezi 
ihti yacını karşılamıyor mu?

Bu sahile daha değişik projeler
le kıyı bozulmadan bir hizmet getiri 
lemez miydi?

Mutlaka getirilirdi.
Ama ulus olarak doğayı bozmak 

gibi kötü bir alışkanlığımız var.
Doğa bozula bozula olunmadık 

felaketleri yaşıyoruz ama, yine de 
ders alan çıkmıyor.

Gemlik ’i ^yeşillendireceğimize 
betonlaştırmaya devam ediyoruz.

Gelecekte çocuklarımıza beton 
Gemlik’i miras bırakacağız.

CHP’liler İsmet İnönü’yü andı
CHP'nin 2.nci Genel
Başkanı İsmet 
İnönü ölümünün 34. 
yıldönümünde anıldı. 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, yaptığı 
yazılı açıklamada 
"Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü olarak;
Türkiye'nin ikinci 
Cumhurbaşkanı 
(1884-1973), Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
kurucusu Atatürk’ün 
en yakın çalışma 
arkadaşı ve onunla 
birlikte Atatürk 
devrimlerinin 
yapıcısı ve yılmaz 
savunucusu, 50 yıl 
boyunca Türkiye 
Cumhuriyeti 'nin 
yazgısında büyük rol 

oynamış, Cumhuriyet 
Halk Partisi ikinci 
Genel Saşkanımız 
sevgili İsmet İnönü'yü 
saygıyla, minnetle ve 
şükranla anıyoruz" 
dedi.
İsmet İnönü'nün, 
hayatının önce 
asker sonrasında ise 
siyasetçi olarak 
ülke gündemine 
damgasını vurduğunu 
ifade eden Cem 
Güler, İnönü'nün 
askeri başarılarının 
yanı sıra siyasette de 
Türkiye için önemli 
kararlar alınmasına 
sebep olduğunu 
söyledi.
Atatürk'ün ölümün
den sonra Meclis'in 
oybirliğiyle

Cumhurbaşkanlığına 
seçilen İsmet 
İnönü'nün çetin bir 
dönemde devlet 
başkanı olduğunu 
(11 Kasım 1938). 
Devlet adamlığındaki 
dirayeti, zamanında 

isabetli karar alma 
yeteneği sayesinde 
Türkiye'yi İkinci
Dünya Savaşı'na 
karışmaktan koruyup, 
devrim ilkelerinde de 
ödün vermeyerek 
başlamış olan öğre

tim ve kültür sefer
berliğini hızlandır 
dığını söyleyen 
Güler, "İkinci 
Dünya Savaşı'nın 
hemen ardından 
dengeli bir ölçüde 
çok partili rejime 
yönelerek o yıllarda 
iktidarı terk eden 
"Milli Şef" olarak 
dünya siyaset 
literatürüne girdi. 
1965 seçimleri 
sonucunda "ortanın 
solu" ilkesini Türki 
ye'ye tanıtarak pek 
çok demokratik 
reformun önünü açtı 
Kısaca; Cumhuri 
yet'in kuruluşunda 
Atatürk'ün en yakın 
yardımcısı olan 
İsmet İnönü,

Türkiye'yi İkinci 
Dünya Savaşı'ndan 
uzak tutmayı 
başarmış ve 
1950'den sonra, 
çeyrek yüzyıl 
boyunca kimi 
zaman muhalefet 
lideri, kimi zaman 
hükümet başkanı 
olarak ilerici, aydın
lanman ve halkçı 
siyaset anlayışını 
sürdürmüş ve 
Türk demokrasisinin 
yerleşmesinde 
önemli katkısı 
olan çok önemli 
bir siyaset adamıdır. 
Kendisini bir 
kez daha saygıyla 
anıyoruz. Ruhun şad 
olsun" şeklinde 
konuştu

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Maliye Bakanlığı izniyle bastırdığım A / 1697-2000 
seri nolu irsaliyeli faturalarımız kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. ÖZKARDEŞLER A.Ş.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldıjım nüfus cüz
danımı Gemlik Trafik Şube Müdürlüğü’nden aldığım 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür Şevki ÇINAR

mailto:auler@hotniall.com
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Bursa’da Aile Hekimliği 
uygulaması başlıyor

“Asgari geçim indirimi nüfus 
patlamasına yol açmaz”

Bursa'da uzun 
zamandır alt yapı 
çalışmaları devam 
eden aile hekimliği 
uygulaması 
2008'de başlıyor. 
Türkiye'de ilk kez 
Bolu-Düzce ve 
Eskişehir'de 
uygulamaya 
konulan aile 
hekimliği projesinin, 
Bursa'da da hayata 
geçirilmesi için 
çalışmalar devam 
ediyor. Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
2008 yılında 
35 ilin daha projeye 
dahil edilmesiyle 
ülke genelinde 
projenin hızla 
genişletilmesi için 
çalışmalar sürüyor. 
Gelecek yıl projeye 
dahil olacak 
illerin en büyüğü 

olan Bursa'nın yol 
haritası bu hafta 
içersinde netlik 
kâzânâcâK.
Proje dahilinde 
Bursa'da

700 hekim 
görevlendirilecek. 
Bursa'da Sağlık 
Bakanhğı'na bağlı 
bulunan 154 
sağlık ocağının 
daha da arttırılması 
için çalışmalara 
hız verildi.
Mevcut sağlık 
ocaklarından 
26 tanesi 'Toplum 
sağlığı merkezi' 
olacak. Konuyla 
ilgili detayları 

görüşmek üzere 
II Sağlık Müdürü 
İsmail Hakkı Çelik 
ve ekibi bu hafta 
Ankara'ya giderek, 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ ile 
görüşecek. 
Bursa'da yapılan 
çalışmalar hakkında 
Bakan Akdağ'a bilgi 
vermesinin yanı sıra 
aile hekimliği uygula
ması projesinin de 
yol haritası çizilecek.

Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler (SMMM) 
Odası Başkanı 
Ebubekir Şimşek, 1 
Ocak 2008 tarihinden 
itibaren geçerli ola
cak olan asgari 
geçim indiriminin, 
nüfus artışına sebe
biyet vereceği 
yönündeki endişe 
lerin yersiz olduğunu 
söyledi.
Maliye Bakanlığı 
tarafından vergi iade
si uygulamasının 
yerine getirilen 
asgari geçim indirim
inin Türkiye için yeni 
bir kavram olduğunu 
söyleyen Bursa 
SMMM Odası 
Başkanı Şimşek, 
özellikle alt gelir 
grubundaki kişilerin 
az da olsa menfaa
tinin söz konusu 
olduğunu belirtti.
Vergi iade sisteminin 
zaman içerisinde ana 
mecrasından uzak
laşması üzerine 
asgari geçim indirimi 
uygulamasının 
başlatıldığını hatırla
tan Ebubekir Şimşek, 
"Asgari geçim indiri

mi, bir işçinin eşinin 
çalışıp çalışmadığı ve 
çocuk sayısına 
göre hesaplanacak. 
Ücret geliri yüksek 
olanlar ise yeni sis
temde önceki sis
teme göre gelir kay
bına uğrayacak. 
Uygulamanın iyi mi 
kötü mü olduğunu 
anlamak için sürenin 
biraz geçmesi 
gerekir. Yeni sistem, 
sosyal devlet olma 
ilkesiyle de bağ
daşıyor. Sonuç 
olarak 'nüfus artışına 
sebebiyet verir mi?' 
endişelerinin yersiz 
olduğunu düşünüyo
rum. Çünkü katkısı 
çok fazla değil. 
Asgari ücretle 
çalışan dört çocuklu 
bir vatandaş aylık 
75 YTL geçim indiri
mi parası alacak. 
Çocuk sayısı 4'ü 
geçse bile miktar 
değişmeyecek. Böyle 
bakınca da nüfus 
patlamasına yol aça
cağına ihtimal ver
miyoruz. Bu konuda 
kaygısı olanlara da 
katılmıyoruz. 
Uygulamanın, bir yıl

lık süreç içerisinde 
yaşanıp görülmesi 
daha doğru olur" j 
dedi.
Asgari geçim indirim
inden yararlan
abilmek için gelir 
elde eden kişinin 
beyan formu doldur
ması gerektiğini ifade 
eden Şimşek, 
"Başlangıç bildirimi, 
işverenin, işçisinin 
eşinin çalışıp çalış
madığını ve kaç 
çocuğu olduğunu 
bilmesi açısından 
önemlidir. Sonucu 
etkileyecek kriter
lerde bunu çalışanın 
işverenine bildirme 
zorunluluğu vardır. 
Bu konularda sıkıntı 
yaşanabilir. Ama 
deneyelim ve göre
lim" diye konuştu.
Yeni yılda başlayacak 
uygulama, asgari 
ücretlilere gelir 
seviyesi yüksek 
olanlarla aynı miktar
da 'fiş parası' alma 
imkanı sağlıyor.
Asgari geçim indiri- I 
mi, 1 Ocak 2008'den 
itibaren elde edilen 
gelirler için geçerli 
olacak

YILBAŞINA AZ KALDI
HEDİYELİKLERİNİZİ ALDINIZ MI?

34 ifilhk tecrübemizle hizmetinizdeyiz
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Erdoğan; “Operasyonun 
tek hedefi terör örgütüdür”
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Sınır ötesi 
operasyonun tek 
hedefi terör 
örgütüdür, siviller 
asla hedef haline 
gelmemiştir, 
gelmeyecektir" 
dedi.
Terörle mücadele 
konusunda 
dünyanın da 
Türkiye'nin 
haklılığını kabul 
ettiğini vurgulayan 
Erdoğan, "Biz 
teröristi ırkına, 
kavmine göre 
ayırmıyoruz" dedi. 
Partisinin grup 
toplantısında 
konuşan Erdoğan, 
muhalefete de 
yüklenerek 
"varsa yapılacak 
bir şey söyleyin" 
dedi. Erdoğan, 
muhalefete 
"Devamlı tahrik

eden taraf oldunuz, 
biz tahrik eden 
değil çözen taraf 
olduk. Yapılacak 
olan neyse yapı 
yoruz" dedi.
Son günlerdeki 
araç kundaklama 
olaylarına da 
değinen Erdoğan, 
"Yakılan araçların

sahiplerin ne 
günahı var?, 
Bunlara ne mazur 
ne masum 
diyemeyiz.
Vatandaşımızın 
huzuruna 
kastedenlere göz 
yummayız, gereken 
yapılacaktır" 
dedi.____________ I

Bush; “ Desteğimiz sürecek”
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
ABD Başkanı George 
W. Bush bir telefon 
görüşmesi yaparak, 
terör örgütü PKK ile 
mücadele konusun- 
dakiişbirliğinde 
kaydedilen mesafeyi 
ele aldı.
İki liderin bu konuda
ki işbirliğinden duy
dukları memnuniyeti 
dile getirdikleri 
görüşmede, istihbarat 
paylaşımının devamı 
yönünde arzu ve 
kararlılık teyit edildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Başbakan Erdoğan, 
Bakanlar Kurulu 
toplantısı sırasında 
ABD Başkanı Bush'u 
telefonla arayarak bir 
süre görüştü.
Telefon görüşme 
sinde Başbakan 
Erdoğan ile ABD 
Başkanı Bush, 5 
Kasım tarihinde 
VVashington'da 
gerçekleştirdikleri 
görüşmenin ardından 
terör örgütü PKK ile 
mücadelede alınan 
mesafeyi değer

lendirdiler.
Başbakan Erdoğan 
ve Başkan Bush'un 
terörle mücadeledeki 
işbirliğinden duyduk
ları memnuniyeti 
ifade ettikleri 
görüşmede, istihbarat 
paylaşımı konusuna 
vurgu yapılarak işbir
liğinin devamı 
yönünde arzu ve 
kararlılık teyit edildi. 
PKK için "ortak düş
man" nitelemesinin 
tekrar edildiği 
görüşmede, ABD 
Başkanı Bush, terör 
örgütü PKK'nın 
sadece Türkiye'nin 
değil, ABD'nin ve

Irak'ın da düşmanı 
olduğunu vurguladı. 
Görüşmede, 
"işbirliği" ve "ortak 
düşman PKK" 
ifadeleri tekrar 
"güçlü bir şekilde" 
dile getirildi.
Başbakan Erdoğan 
da, terör örgütüyle 
mücadeleye ABD ve 
Irak hükümeti ile 
işbirliği halinde 
devam edeceklerini 
vurguladı.
Erdoğan, Irak'ın bir
liği, bütünlüğü ve 
istikrarının devamı 
konusunda destek
lerinin sürdüğünü de 
dile getirdi.

“12 aktif terör örgütü var” iu kez kobralar vuruyor
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 
Türkiye’de "aktif 
durumda" 12 terör 
örgütünün bulun
duğunu, bunlardan 
4'ünün yasa dışı sol, 
3'ünün bölücü, 5'inin 
de dini motifli 
örgütler olduğunu 
açıkladı.
Emniyetin araştır
masına göre, terör 
örgütü PKK mensu
pları eğitim seviyesi 
en düşük kişilerden 
oluşuyor.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Daire 
Başkanlığı yaptığı 
araştırmaya göre, 
Türkiye'de "aktif 
durumda olan 
12 terör örgütlerini 
Devrimci Halk
Kurtuluş 
Partisi/Cephesi 
(DHKP/C), MKP 
(Maoist Komünist 
Partisi), TKP/ML - 
KONFERANS, 
Marksist Leninist 
Komünist Parti 
(MLKP) adlı yasa

dışı sol örgütler, 
PKK/KONGRA-GEL 
(Kürdistan Halk 
Kongresi-KHK), 
Kürdistan Devrim 
Partisi (PŞK), 
Kürdistan Demokrat 
Partisi/Bakur 
(PDKZBakur)adlı 
bölücü örgütler ile 
Hizbullah, Hilafet 
Devleti (HD), Islami 
Büyük Doğu 
Akıncılar Cephesi 
(İBDA/C), Tevhid- 
Selam (Kudüs

Ordusu) ve El Kaide 
Terör Örgütü 
Türkiye Yapılanması 
olarak belirledi.
Terör örgütü
PKK mensuplarının 
yüzde 11'i üniversite 
mezunundan, 
yüzde 9'u ise 
okuma yazması 
olmayanlardan 
oluşuyor.
Dini referans alan 
terör örgütleri men
supları üzerinde de 
benzer bir çalışma 

yapan uzmanlara 
göre, bu örgüt 
mensuplarının 
yüzde 2.5'i 
10-14 yaş 
grubunda 
bulunuyor.
Öğrenim durumlarına 
bakıldığında ise 
yüzde 22.5'inin 
yüksekokul mezunu, 

yüzde 1.5'inin de 
okuma-yazma 
bilmediği 
görülüyor.
Sol terör 
örgütü mensubu 
826 tutuklu üzerinde 
yapılan araştırmaya 
göre ise örgüt 
üyelerinin yüzde 
65'i 14-25, yüzde 
16.8'i 25-30 yaş 
grubunda, 
yüzde 17.51i ise 
30 yaşın üzerinde 
bulunuyor.
Sol terör örgütü 
mensuplarının 
yüzde 20.4'ü 
yüksekokul mezunu 
ya da öğrencisi, 
yüzde 1.9'u ise 
okuma-yazma 
bilmiyor.

Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
terör örgütü PKK 
yuvalarına yönelik 
düzenlediği 
sınır ötesi hava 
operasyonlarının 
ardından, dün 
sabah Şırnak'ta 

Gabar ve Çırav 
Dağlan'nda 
teröristlere karşı 
hava destekli 
operasyon 
başlatıldı. 
Savaş uçaklarının 
Kuzey Irak'taki 
PKK yuvalarına 

yönelik sınır ötesi 
hava operasyon
larının ardından, 
teröristlerin 
Türkiye'ye sız
malarını önlemek 
için geçiş güzer
gahları tutuldu. 
Sınır boyunda 
stratejik bölgelere 
havadan özel 
eğitimli komandolar 
indirilirken, bu 
sabahtan itibaren 
Şırnak'ta yoğun bir 
helikopter 
hareketliliği

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfegazetesi.com

gözlendi.
Şırnak 23'üncü 
Jandarma Sınır 
Tümen 
Komutanlığı'ndan 
sabahın ilk 
ışıklarıyla 
havalanan 
Kobra ve Sikorsky 
tipi helikopterler, 
başta Gabar 
olmak üzere Cudi 
ve Çırav Dağlan 
üzerinde uçuş 
yaptı. Dağlarda 
kışı geçirmek 
üzere üstlenme 
hazırlığı yaptıkları 
tespit edilen 
teröristlere 
yönelik operas 
yonlara karadan da 
özel eğitimli 
komandoların 
destek verdiği 
gözlendi. Karadan 
yapılan arama tara
ma faaliyetlerinde 
teröristlerin kul
landığı çok sayıda 
sığınak bulundu, 
bu sığınaklarda ele 
geçirilen çeşitli 
malzemeler de 
imha edildi.

Gemlik KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da
kiracı dehşeti
Bursa’da 3 aylık 
kirayı isteyen 
ev sahibi ile 
arkadaşını 
bıçaklayan şahıs, 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mustafa 
Gardaş (51), 
komşusu olan 
Halil İbrahim 
Gürlek'i (41) ile 
beraber merkez 
Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Mollafenari 
Mahallesi 
Kestanelik 
Caddesi 
üzerinde 
Celal C.'ye (39) 
kiraya verdiği 
evine giderek 

3 aylık kirayı 
istedi. Gece 
yarısı ev sahibini 
karşısında gören 
Celal C. parası 
olmadığını söyledi.

Bunun üzerine 
tartışma çıktı. 
Öfkelenen kiracı 
mutfaktan aldığı 
bıçakla bahçede 
ev sahibi Mustafa 
Gardaş'ı 3 yerinden 
bıçakladı. Öfkeli 
kiracıya engel 
olmak isteyen 
Halil İbrahim 
Gürlek ise 
ellerinden ve 
bacağından 
yaralandı.
Yaralı ev sahibi 
ve komşusu 
112 Acil Servis 
ambulansıyla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olaydan sonra 
kaçan Celal C., 
polis tarafından 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Cep telefonu ve 5 YTL için bıçakladı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir kişi, bıçaklanarak 
5 YTL parasının ve 
cep telefonunun 
gasp edildiğini 
söyleyerek polise 
müracaat etti.
Yüksek ihtisas 
Araştırma ve Eğitim 
Hastanesi'nde

tedavisi süren 
yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Alparslan S. (29) 
Gülbahçe Mahallesi 
İnönü Caddesi'nde 
yürüdüğü sırada 
arkasından gelen 
Ti bayan 2 kişi

tarafından bıçakla
narak parası ve cep 
telefonunun gasp 
edildiğini öne sürdü. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralı polise verdiği 
ifadesinde;
"Arkamdan gelen iki 
kişi, para ve telefonu
mu istedi. Cebimdeki 
5 YTL para ile cep

telefonumu şahıslara 
verdim. Bir süre 
sonra telefonumu 
istedim. Bu sırada 
gaspçı bayan karnım
dan beni bıçakladı ve 
kaçmaya başladılar." 
dedi. Polis, olaya 
karışan iki zanlını 
yakalanması için 
soruşturma başlattı

Mağazadan kaban ve elbise çaldılar
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir giyim mağazasına 
giren kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler, 
28 adet kaban ile 
30 adet iş elbisesini

alıp kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bağlarbaşı 
Mahallesi Nilüfer 
Caddesi'nde faaliyet 
gösteren Fatih A.'a 
(29) ait işyerinin giriş

kapısını zorlayarak 
içeriye giren kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızlar, 10 adet su 
geçirmez kaban, 15 
adet elyaflı kaban, 3 
adet kaban ile 30

adet iş elbisesini 
alıp kaçtı. İşyeri 
sahibi Fatih A., 
polise başvurdu. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Doktorum diyerek dolandırdı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
kendisini doktor ola 
rak tanıtan kimliği 
belirsiz bir kişi, eşi 
ameliyat olan vatan
daşın bin 630 YTL ile 
50 Euro parasını alıp 
kaçtı. Edinilen bilgiye 
göre, Ertuğrulgazi

Mahallesi Arda So 
kak't a ikamet eden 
İsmail S.'nin (79) 
yanına gelen kimliği 
belirsiz bir kişi, ken
disini Almanya'da 
doktor olarak tanıttı. 
İsmail S.'e, ameliyat 
olan eşini ziyaret 
etmek istediğini

söyleyen sözde dok
tor, gittiği evden bin 
650 YTL ile 50 Euro 
parayı alarak kaçtı. 
Dolandırıldığını anla 
yan İsmail S., 
polise başvurdu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü yetkilileri, 
vatandaşların

tanımadıkları 
kişileri evlerine 
almamalarını 
istedi. Polis 
yetkilileri;
Vatandaşlarımız, 
tanımadıkları 
kişilerle kesinlikle 
para alışverişine 
girmesinler" dedi.

Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 
* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

ÇWlÖtl

Umutlarla dolu yepyeni 
bir yıla başlarken, 

ritmini hiç kaybetmeyecek 
eğlence dolu bir partiye nedersin?

Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon: 0 224 525 17 00 GSM : 0 532 546 45 75

STÜDYO GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı)
No : 2 GEMLİK Tel: 0 224 514 41 71

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

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

MİLSMMteMMIZniiZİMg |
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 

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Â/îacîde &ZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

I £
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11 ayda 22 milyon 
322 bin turist geldi

8 YAŞ

Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı Kasım ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
15.4 artışla 1 milyon 
177 bin 475 oldu. 
Yılın ilk onbir ayın
daki yabancı turist 
sayısı yüzde 18.2'lik 
artışla 22 milyon 321 
bin 988'e ulaştı. 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Kasım ayında giriş- 
çıkış yapan 
ziyaretçilere ilişkin 
verileri açıkladı. Bu 
kapsamda Emniyet 
Genel 
Müdûrlüğü'nden alı- 

ı nan geçici verilere 
göre, geçen yılın 
Kasım ayında 1 mil 
yon 20 bin 106 olan 
giriş yapan yabancı 
ziyaretçi sayısı bu yıl 
aynı ayda 1 milyon 
177 bin 475 olarak 
gerçekleşti.
Giriş yollarına 
bakıldığında, geçen 
yılın aynı ayına göre 
havayolunda yüzde 
20.7, demiryolunda 
yüzde 12.9, denizyol- 
unda yüzde 11.4 ve 
karayolunda yüzde 
7.2 artış oldu. 
Giriş yapan yaban 
cilan n milliyete göre 
dağılımında birinci 
sıradaki Almanya 
yerini korumayı 
sürdürdü. Bu ülkeyi 
sırasıyla Iran, Bulga 
ristan, Rusya Fede 
rasyonu, Gürcistan, 
ABD, İngiltere,

Azerbaycan, 
Yunanistan ve 
Fransa izledi. İlk on 
ülkeden gelenler 
giriş yapan ziyaret 
çilerin yüzde 
60.3'ünü oluşturdu. 
Ülke gruplarına göre 
ise Türkiye'ye Kasım 
ayında en çok OECD 
Avrupa ülkelerinden 
yabancı ziyaretçi 
geldi. Bu ülkelerden 
Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı yüzde 21.8 
artarak 478 bin 
116'ya çıktı. Anılan 
dönemde Asya 
ülkelerinden 229 bin 
924, Bağımsız 
Devletler 
Topluluğu'ndan 208 
bin 844, diğer 
Avrupa ülkelerinden 
150 bin 327 ve diğer 
OECD Ülkelerinden 
73 bin 820 ziyaretçi 
giriş yaptı. Bunu 
Afrika, Amerika ve 
Okyanus ülkeleri 
izledi. Bu arada 
anılan dönemde giriş 
yapan yabancılar 
arasında en çok artış 
yüzde 103.6'hk yük
selişle Amerikan 
ülkelerinde görüldü. 
Kasım ayında 
Türkiye'den çıkış 
yapan ziyaretçilerin 
sayısı geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 20.8 artarak 1 
milyon 311 bin 983 
kişi olarak gerçek
leşti. Bu sayı Kasım 
2006'da 1 milyon 85 
bin 716 olmuştu.

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■■■■ııımım» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜöÜ

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı (Rezervasyon
MUSALLAT . K 1 X XX ? 1 tGARFİELD • ^13 33 21)
SAKLI YÜZLER

ÇİZİYORUM

SATILIK
2004 MODEL OPEL ZAFİRE

1,6 ELEGANCE 
KLİMA - ÇİFT SUNROFF-ABS 

TEL: 0532 255 45 01

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel: 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI 

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TE SİSLERİ

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK
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ttıı Satranç Tufi’nda beyinler(irişti

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Askeri Veteriner 
Okulu ve 
Eğitim 
Merkezi ve 
Garnizon 
Komutanlığı'nın 
organizas 
yonunda 
İlçe Lig Heyeti 
tarafından 
düzenlenen 
Satranç 
Turnuvası 
çekişmeli geçti. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
düzenlenen 

turnuvada 12 
İlköğretim 
okulu ile 4 
Lise'den 
toplam 68 
satranç 
sporcusu 
ilk dereceleri 
elde 
edebilmek 
için yarıştı. 
3 kategoride 
yapılan Satranç 
turnuvasına 
küçüklerde 
23, yıldızlarda 
33 ve gençlerde 
12 sporcu 
katılırken

İlçe Lig Heyeti 
Satranç 
Temsilcisi 
Celal
Bayar Anadolu 
Lisesinden
Muammer İnan 
gözetiminde 
hakemlikleri 
EML'den Murat 
Çelik ile Ertan 
Büyüközel, 
Gemlik 
Lisesi’nden 
Haşan Ülker 
ve 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu’ndan 
Atilla Kaya

yaptılar.
Baştan sona 
çekişmeli ve 
düşünme içinde 
geçen satranç 
turnuvasında 
derece alan 
sporculara 
Garnizon 
Komutanlığı 
tarafından 
bugün 
Belediye 
Düğün 
salonunda 
düzenlenecek 
törenle 
kupaları 
verilecek

:utboida gözler ara transferde
İkinci transfer 
dönemi 2 Ocak'ta 
başlayıp, 1 Şubat'ta 
sona erecek. 
Turkcell Süper 
Lig'de ilk yarı sona 
ererken, gözler ara 
transfere çevrildi. 
Türkiye profesyonel 
futbol liglerinde 
ikinci transfer ve 
tescil dönemi 
2 Ocak Çarşamba 
günü başlayacak. 
Ara transfer, 
1 Şubat Cuma 
günü mesai saati 
bitiminde sona ere
cek.
Sezonunun ilk 
devresinin sona

ermesinin ardından 
takımlarına takviye 
yapmak isteyen 
kulüpler, belirlenen 
tarihler arasında

formalarını 
taşıyacak yeni 
futbolcuları 
renklerine 
bağlayacak

Turkcell Süper Lige ara
kinci yarı heyecanı 
11 Ocak'ta başlayıp, 
11 Mayıs'ta tamam
lanacak.
Turkcell Süper 
Lig'de 2007-2008 
sezonunun 
ilk yarısı 
tamamlandı. 
Lige verilen 
18 günlük devre 
arası tatilinin 
ardından sezonun 
ikinci yarısı 
11, 12 ve 13 
Ocak 2008'de 
oynanacak 18. 
hafta maçlarıyla 
başlayacak. 
2007-2008 sezonu, 
9, 10 ve 11 
Mayıs 2008'de 
yapılacak 34. ve 
son hafta maçlarıyla 
sona erecek, 
öte yandan,

TURKCELL

Turkcell Süper 
Lig'de ikinci 
yarı başlamadan 
önce, Fortis 
Türkiye Kupası'nda 
gruplarda 2. 
maçlar 6 Ocak, 
3. maçlar da 9 
Ocak'ta oynanacak. 
Bu nedenle,

yoluna Fortis 
Türkiye 
Kupası'nda 
devam eden 
takımların 
futbolcuları için 
bu sezon devre 
arası tatili 
oidukça kısa 
olacak
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Kara kirliliği öldürüyor Süt çocuklarına bal yedirmeyin

Hava kirliliğinin, 
özellikle astım ve 
Kronik Obstrüktif 
Akciğer Hastalığının 
(KOAH) artışına ve 
hastalarda ölüm 
riskine yol açtığı 
bildirildi. Selçuk 
Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kürşat Uzun, 
yaptığı açıklamada, 
hava kirliliğinin 
dünyada ve 
Türkiye'de halk 
sağlığını önemli 
ölçüde tehdit eden 
ciddi bir sorun 
olduğunu söyledi. 
Dünyada motorlu 
araç kullanımının 
artması ve teknolo
jinin hızlı ilerlemesi 
nedeniyle hava kirli 
liğinin daha da art
tığını belirten Uzun, 
dünyada yaklaşık 
400 milyon şehirli 
insanın solunum sis
temini etkileyen, 
trafiğe bağlı hava 

kirliliğine maruz 
kaldığını bildirdi. 
Hava kirliliğinin 
solunum sistemine 
zararlı etkisinin 
yıllardır bilindiğine 
dikkati çeken 
Uzun, şöyle konuş
tu: "1950'lerden bu 
yana hava kirliliğinin 
insan sağlığına 
olumsuz etkilerini 
gösteren kanıtlar 
vardır. Londra'da 
1950 yıllarında 
solunum hastalık
larına bağlı ölüm 
oranlarında aşırı 
artış, yoğun hava 
kirliliğiyle açıklan
mıştır. Londra'da 
1952 yılında 
yoğun hava 
kirliliği nedeniyle
yaklaşık
4 bin ölüm meydana 
gelmiştir."
Uzun, hava kirliliğine 
bağlı ölümlerin, 
dünyadaki tüm 
ölümlerin yüzde 
6'sını oluşturduğuna 
dikkati çekti.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi(OMÜ) 
Tıp Fakültesi öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Şükrü 
Küçüködük, süt 
çocuklarına bal 
yedirilmemesi 
gerektiğini söyledi. 
Clostridium botülinu- 
mun doğada; dışkı, 
toz, toprak, taze 
veya pişirilmiş tarım 
ürünlerinde bulunan 
bir mikroorganizma 
türü olduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Şükrü Küçüködük, 
bu bakteri türünün 
sporlu olduğunu 
(bakteriler sporlu 
veya sporsuz olmak 
üzere ikiye ayrılır), 
sporların sadece 
kaynatılmayla ve 
besinlerin korun
masıyla ilgili alınan 
tüm önlemlere 
rağmen varlıklarını 
devam ettirdiğini 
anlattı. Buna 
karşın C. botülinum 
toksininin (zehiri) 
ışığa duyarlı 
olduğunu ve 80 
derecede 10 dakika 
Kaynatılmakla 
parçalandığını 
ifade eden Prof. Dr. 
Küçüködük, 
"Botülinum toksini,

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

bilinen en güçlü 
zehirdir. Toksin, 
beyin ve sinirleri etk
ileyerek ve solunum 
kaslarının felcine 
yol açarak ölüme 
neden olur" dedi. 
Süt çocuklarında 
oluşan hastalığa 
infantil botülizm 
denildiğini, sporların 
ağız yoluyla alınması 
sonrası bağırsakta 
çoğalmaları ve 
botülizm toksini 
üretmeleri sonucu 
hastalığın geliştiğini 
kaydeden Prof.
Dr. Şükrü 
Küçüködük, 
"Olguların yüzde 
95'inde yaş 3 hafta 

ila 6 ay arasındadır. 
Hastalığa neden 
olan kaynak dışkı 
veya tozlu hava 
yoluyla olabilmekte
dir. En önemli risk 
faktörleri bağırsak 
geçişinin 
yavaş(günde bir 
dışkı altında) olması 
ve sporlardan 
arındırılmamış bal 
alimidir. Anne sütü 
bu mikroba karşı 
koruyucu olup 
hastalığın ölümcül 
seyretiiieâiiıuerı o-Sû 
gün sonra infantil 
botülizm bulguları 
gelişir. Bunlar; 
tuvaletini yapamama 
azlığı veya yokluğu, 

beslenme güçlüğü, 
uykuya eğilim, huzur
suzluk, zayıf sesle 
ağlama ve 
hareketlerde azalma, 
göz ve göz kasların
da felç durumları, 
ağızda tükürük 
salgısında artma, 
yutamama ve 
solunum kaslarında 
felç gelişimidir" 
diye konuştu. 
Hastaların 
tedavisinin 
ortalama 1 ay 
olduğu, tedavinin 
genellikle iyi sonuç 
verdiği, hastaların 
ancak yüzde 1'inin 
kaybedildiği 
bilgisini veren 
Prof. Dr. Şükrü 
Küçüködük, şunları 
söyledi: "İnfantil 
botülizm olgularının 
büyük çoğunluğu 
sporları havayolu ile 
akciğerlerine 
ulaştırdıkları için, bu 
durumun önlenmesi 
imkansızdır. Süt 
çocuklarında spor 
kaynağı olarak 
belirlenen tek 
besin bal olduğu 
için, süt çocuklarına 
bal yedirilmemesi 
önerilmektedir" 
şeklinde konuştu
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

I

I

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

H

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 514 17 00

HASTANELER

B
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 işlet. 513 45 21-122
BlISKİ 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

R ■
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

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

NÖBETÇİ ECZANE
26 Aralık 2007 Çarşamba 

ALAGÖZ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 88

Tel: 514 85 65 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2937

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-Reklaıncılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No;3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri vc Pazar günleri yayınlanmaz)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yeni yılda 4 yeni film vizyonda
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Yeni yılda Türk film
leri sinemaseverlerle 
buluşacak.
ULAK 
"Babam ve Oğlum" 
ile gişe rekorları 
kıran yönetmen 
Çağan Irmak'ın filmi 
"Ulak" 25 Ocak 
2008'de vizyona 
girecek.
Başrollerinde Çetin 
Tekindor, Hümeyra, 
Yetkin Dikinciler, 
Şerif Sezer, Kaya 
Akkaya, Melis 
Birkan, Feride Çetin, 
Şener Kökkaya, Ma 
hir İpek, Zuhal Gen 
cer Erkaya, Mahmut 
Gökgöz'ün rol aldığı 
filmde ayrıca 25 kişi
lik bir ço cuk oyun
cu kadrosu da kam
era karşısına geçti. 
Çılgın Dersane 
Kampta 
"Çılgın Dersane" 
filminin devamı 
"Çıkftn Dersane 
Kampta" 10 Ocak 
2008'de seyirci ile 
buluşacak.
Yönetmen Fatih 
Aksoy imzasını 
taşıyan filmin 
senaryosunu Aksoy 
ile İrfan Saruhan ve

Şafak Güçlü yazdı. 
Alp Kırşan, Okan 
Karacan, Paşhan 
Yılmazel, Ozan 
Aydemir, Berksan 
Özer, Simge 
Tertemiz, Duygu 
Çetinkaya, Görkem 
Gürsoy, Oğuzhan 
Yıldız, Ulaş Özer, 
Sevil Uyar, Ceyda 
Ateş, Bahar Akça, 
Cüneyt Arkın, Sibel 
Tüzün, Mustafa 
Topaloğlu ve Berke 
Hürcan'ın rol aldığı 
filmde, üniversiteye 
giriş sınavı öncesin 
de stres atmak ama 
cıyla kampa giren 
öğrencilerin yaşa 
dıkları anlatılıyor. 
Maskeli Beşler 
Kıbrıs
''Maskeli Beşler 
İntikam Peşinde" ve 
"Maskeli Beşler 
Irak" serisinin deva 
mı olan "Maskeli

Beşler Kıbrıs" 11 
Ocak 2008'de viz 
yona girecek filmler 
arasında yer alıyor. 
2005 yılından bu 
yana sinema salon
larında 2,5 milyon 
kişi tarafından izle
nen serinin yeni 
bölümü "Maskeli 
Beşler Kıbrıs"ı, 
senaryosunu da 
yazan Murat Aslan 
yönetti.
Filmde, Mehmet Ali 
Erbil, Peker Açıka 
hn, Şafak Sezer, 
Cengiz Küçükayvaz, 
Melih Ekener, Atilla 
Sarıhan, HakaİMJral, 
Deniz Akkaya, Seray 
Sever, Necmi Yapıcı, 
Erdal Tosun, Sinan 
Bengier, Hamit Has 
kabal, Burak Öncü, 
Ceyhun Yılmaz ve 
Deniz Oral rol aldı.
Çocuk 
Türkiye'nin "ilk fan

tastik çocuk filmi" 
olarak nitelendirilen 
"Çocuk" 18 Ocak 
2008'de vizyona 
girecek. Yapımcılığı 
nı Sinan Çetin'in 
üstlendiği yapıt 
"Polis" filminin yö 
netmeni Onur Ünlü 
imzası taşıyor. 
Başrollerinde "Ba 
bam ve Oğlum" filmi 
nin çocuk yıldızı 
Ege Tanman, Tuba 
Ünsal ve Hayko 
Cepkin'in yer aldığı 
filmin animasyon ve 
görsel efektlerini 
Cem Erdoğan 
hazırladı.
Rıza
Yönetmen Tayfun 
Pirselimoğlu filmi 
"Rıza" 4 Ocak 
2008'de vizyona 
girecek. Rıza Akın, 
Nurcan Eren, 
Melissa Ahmedi ve 
Emin Baş'ın rol 
aldığı filmde, İstan- 
bul-Adana arasında 
taşımacılık yapan 
kamyon şoförü 
Rıza'nın, ipotekli 
kamyonunun 
arızalanması 
üzerine yaşadıklarını 
konu alıyor.

"elafi Eğitimi projesi başlw

"Telafi Eğitimi" 
önümüzdeki yıl 
hayata geçiyor. 
"Haydi Kızlar Okula 
Kampanyasını 
destekleyen Telafi 
Eğitimi projesi, 
Avrupa Birliği ve 
UNlC.EF'in 
desteğiyle 
yürütülüyor.
Çeşitli sebeplerden 
ilköğretime kaydı 
olmamış çocukları 
eğitim öğretim sis
temi içerisine dahil 
edecek proje kap
samında, 10-14 yaş 
gurubu arasındaki 
öğrenciler için bazı 
okullarda ayrı bir

sınıf oluşturulacak. 
Program, öğrenci
lerin düzeyine 
göre, 3 farklı 
şekilde, yoğun
laştırılmış biçimde 
geliştirilecek. 
Öğrenci ilgili aşa
maları bitirdikten 
sonra yaşına 
uygun sınıfa kayıt 
yaptırabilecek. 
Eğitim sistemi 
dışında kalan 
öğrencilerin kayıt
ları, adrese dayalı 
nüfus sayımından 
sonra bakanlıkta 
kaydı olan öğren 
çilerle karşılaştı 
rılarak bulunacak
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KEBAP ve YEMEK SALONU

Adana Kebap+Ayran + Salata 6.00 YIL 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 10.00 YTL 
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 ■ mercimek - ezogelîn

İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK
• Tel: 0.224 512 20 02

MERVE
kebap ve YEMEK SALONU

ÇjtımUk U aiUnltU fakat çimçeğiniz itk aifes

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.

YENİ ADLİYE KARŞ6I44/A-GEMLİKIEL 514 52 31
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.
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gülluyapi
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 BOYR 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 

v' İZOLASYON 
•S HIRDAVAT 
v' NALBUR 
v'' SIHHİ TESİSAT 
S RKSESURR 
✓ RİLİMUM İNŞAAT

MALZEMELERİ

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLKGÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ27 Aralık 2007 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info a 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

Yapı Kredi Bankası Gemlik Şubesi müşterilerine Belediye Meclis Salonu nda hizmet verecek

Yapı Kredi Bankası Meclis 
Salonu’nda hizmet verecek

1 ve 2 Nolu 
Cadde yeniden 

asfaltlanıyor

■Rr Eski Belediye Binasının bulun
duğu yere yapılan Cazibe Merkezi’nin 
inşaatı devam ediyor. Ahmet Dural 
Meydanı’na doğru bakan işyeri sahip
lerine mahkeme tarafından tahliye 
kararının gönderileceği öğrenildi. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
Yapı Kredi Bankası yönetiminin Bele 
diye Başkanlığı’na yaptığı Meclis Salo 
nu’na taşınma talebine olumlu baktık
larını söyledi. Haberi sayfa 3’de

İki yıl önce asfaltlanan 1 ve 2 Nolu Cadde 
ler Göçay İnşaat tarafından yeniden asfalt
lanıyor. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
asfaltlama çalışmalarının diğer cadde ve 
sokaklarda da süreceğini söyledi. SyfZ’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@botmail.com

Güne Bakış

Vuruyoruz
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve topçusu, 

PKK kamplarını sürekli vuruyor.
Kış koşullarının zorluğuna karşın Mehmetçik 

dağ taş terörist avını sürdürüyor.
Daha birkaç ay önce Kuzey Irak'tâki sığı

naklarından Türkiye'ye geçerek, Mehmetçiğe pusu 
kuran hainlerin şimdilik sesi çıkmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri aylar önce yapması bek
lenen harekatı ABD İle yapılan mutabakat sonucu 
gerçekleştirebildi.

Bu onurumuza dokunsa da şimdilik sineye çe 
kildi.

AKP Hükümeti dış politikada ABD güdümü süre
ceğe benziyor. Devamı sayfa S'de

Zorunlu eğitim 
5 yaşa iniyor 

Milli Eğitim Bakanlığı, 
gelecek yıl 15 ilde baş 
latacağı pilot uygula
ma ile seçilen illerde 
eğitim yaşını 5'e 
çekecek ve okul 
öncesi eğitimi zorunlu 
kılacak. MEB, 2013 
yılına ka dar uygula
mayı Türkiye çapına 
yayacak. Ocak ayı 
başında onaylanması 
beklenen tasarı son 
rasında,pilot olarak 
seçilen 15 İlde zo
runlu eğitim yaşı 
5'e çekilecek.

Kl$ LASTİĞİ ALIRKEN 
BİZE DANIŞMAYI

UNUTMAYIN I
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

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

F/ZFULDA

İ.UVNLOP

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@botmail.com
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Gemlik’in bir kardeş şehri daha oluyor
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'e yakın bir 
zamanda bir kardeş 
şehir daha ekleniyor. 
Dün Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u ziyaret eden 
Arnavutluk heyeti 
150 bin nüfuslu 
Elbasan şehrinin 
Gemlik ile kardeş 
şehir olabilmesi için 
teklifte bulundular. 
Bursa'da bulunan. 
Kosova-Üsküp 
Dernek Başkanı 
Recep Gündüz ile 
birlikte Başkan 
Turgut'u ziyaret eden 
ve Uludağ Üniversite
si İlahiyat Fakültesi 
mezunu olan Malik 
Hasa ve halen 
Uludağ Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nde 
okuyan Klodian 
Çelebiya 700 
yıllık geçmişi olan 
dostluğun yeniden 
pekiştirilmesi için 
Gemlik ile kardeş 
şehir olmak istedik
lerini söylediler. 
Arnavutluk'un 
150 bin nüfuslu tam 
ortasında yer alan 
Elbasan şehrinin

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI 

Bahkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

200 m2 4+1,
3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1
3 adet çatı dublex
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

Belediye Başkanı 
ile konuyu görüştük
lerini ve öncelikli 
olarak Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'la 
görüşmek için

Gemlik'le geldiklerini 
söyleyen Arnavutluk 
Elbasan şehri heyeti, 
Başkan Turgut'u 
Elbasan'ı tanımak 
için iş adamlarıyla 
birlikte davet ettiler.

Yapılan tekliften 
mutluluk duyduğunu 
ifade eden Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ziyaret için 
fırsat yaratacaklarını 
söyleyerek 
"Balkanlarda bir 
kardeşimizin olması 
nı isteriz. Kardeşlik 
gerçekleşirse çok 
iyi olur ve Elbasan 
şehri ön plana çıkar" 
diyerek kardeşlik 
temelini attı.
OsmanlI mirasının 
Elbasan'da yok 
edilmek istendiğinin 
altını çizen 
misafirler, "Gemlik'le 
olacak kardeşliğe 
büyük önem 
veriyoruz" dediler. 
Başkan Turgut, 
kardeşlik temelini 
atarken "En kısa 
sürede takip ederek 
sonuçlandıralım " 
isteğinde bulunurken 
Arnavutluk 
Elbistan şehri 
Romanya'nın 
Navodarı, Amerika 
nın Laderhil ve 
Yunanistan'ın Kios 
şehrinden sonra 
Gemlik'in dördüncü 
kardeş şehri olacak.

1 ve 2 Nolu
Cadde yeniden 
asfaltlanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İki yıl önce asfalt 
yapılan Bahkpazarı 
1 ve 2 Nolu 
Caddeler yeniden 
asfaltlanıyor. 
Caddelerin 
sürekli kazılarak 
onarım yapıl
masının yanı sıra 
son olarak BUSKİ 
tarafından kazılan 
caddelerin bozul
ması neaeniyie 
sürekli şikayet 
aldıklarını söyleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
iki caddeyi yeniden 
asfalt yapmaya 
karar verdiklerini 
söyledi.
Gemlik'in Kumla 
istikametine 
giden araçların 
sık kullandıkları 

yol oldan 1 ve 2 
Nolu Caddelerde 
yolun bozuk 
olması nedeniyle 
araç sahipleri 
tepki gösteriyor
lardı.
İlçede alt yapı 
tamamlanan 
tüm sokakların 
öncelikli olarak 
asfalt yapılması 
için çalıştıklarını 
söyleyen Başkan 
Turgut, 500 bin 
YTL'nin üzerinde 
asfalt maliyeti 
ödediklerini 
söyledi.
Göçay firmasına 
yaptırılan asfalt 
çalışmalarının 
havaların iyi 
gitmesi durumunda 
başka sokaklarda 
da sürdürüleceği 
öğrenildi.

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal 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, Otöparklı, 
2+1 deniz manzaralı normal daire.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

^^^baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

©SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK J 

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

U

http://www.baytasinsaat.com.tr
baytasinsaat.com.tr
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Yapı Kredi Bankası Gemlik Şubesi müşterilerine Belediye Meclis Salonu’nda hizmet verecek

Yapı Kredi Bankası 
Meclis Salonu’nda

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

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Kandil bombalandı....

hizmet verecek
V Eski Belediye Binasının bulunduğu yere yapılan Cazibe 
Merkezi’nin inşaatı devam ediyor. Ahmet Dural Meydam’na doğru 
bakan işyeri sahiplerine mahkeme tarafından tahliye kararının gön
derileceği öğrenildi. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Yapı Kredi 
Bankası yönetiminin Belediye Başkanlığına yaptığı Meclis 
Salonu’na taşınma talebine olumlu baktıklarını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Eski Yeni Çarşı'nın 
olduğu yere yapıl
makta olan Cazibe 
Merkezi’nin inşaatı 
sürerken çevre 
düzenlemesi için 
ilk adım atılıyor. 
Çarşı önünde ve 
Ahmet Dural 
Meydam’na bakan 
kısımda bulunan 
sıra dükkanlarda 
yer alan Yapı Kredi 
Bankası taşınma 
kararı aldı.
Yıkılarak meydan 
genişlemesi

I yapılacak olan 
sıra dükkanlarda 
bulunan iş yerleri 
için bilirkişi fiyat 
tespit çalışmasını 
sonuçlandırdığı öğre
nilirken, mahkeme

tarafından kısa süre 
içinde işyerlerine 
tahliye kararlarının 
gönderilmesi 
bekleniyor.
Yapı Kredi Bankası 
yönetiminin Belediye

Başkanlığına yaptığı 
geçici olarak şimdi 
kullanılan Meclis 
Salonu’na taşınma 
talebini değerlen 
diren Belediye 
Başkanı Mehmet

Turgut, bankanın 
isteğine olumlu bak
tıklarını söyledi. 
Yeni yapılmakta 
olan Cazibe 
Merkezinde kiralık 
olarak yer istedikleri 
bildirilen Yapı 
Kredi Bankası’nın 
Belediye Meclis 
Salonu’na 
geçici olarak taşın
masından sonra 
Meclis çalışmalarını 
Belediye binasının 
üst katında 
bulunan Emlak 
Servisinin yanında 
sürdüreceğini 
bildiren Başkan 
Turgut, birkaç 
gün içinde banka 
yetkilileri ile 
taşınma işlemini 
görüşeceklerini 
söyledi.

Yapı Kredi Bankası Gemlik Şubesinin Meclis 
Salonu’nda taşınmasından sonra Meclis çalışmala 

rina Emlak Servisi’nin yanında devam edecek

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Sevgili okurlar, Kuzey Irak’a kapsamlı bir 
hava harekâtıyapıldı.

Kandil Dağı vuruldu...
Bu çok önemli bir gelişme.
Çünkü bu öyle sıradan bir sınır ötesi 

harekât değil.
Bir sıcak takip ya da sınırımıza hemen 

yakın birkaç alanın bombalanması da değil.
Irak’ın 90 kilometre içlerine kadar yapılan 

kapsamlı bir hava saldırısı.
Bir anlamda savaş...
GECE yarısından sabahın erken saatleri 

ne kadar süren "Kuzey Irak bombardımanı" 
için aldığım keskin bilgi şu:

Kandil Dağı olmak üzere terörist gru
pların hareketleri teknik olarak izleniyordu.

Dağınık gruplar halindeki teröristler kış 
şartlan nedeniyle bazı bölgelerde toplan
maya başladılar.

Bazı bölgelerde ise silah ve mühimmat 
ağırlığı gözlendi.

Gece yarısından sonra teröristlerin grup 
lar halinde saklandıkları sığınaklar vuruldu.

Kandil Dağı sınırdan 90 kilometre uzaklık
taki en uç hedefti.

Bu sığınakların onları korumalarına imkân 
yok.

Çünkü ona göre bombalar kullanıldı.
Bu bombanın çok önemli bir özelliği var, 

mağaralarda ya da sığınaklarda gizlenen, 
düşman ya da terörist gruplara karşı kul
lanılıyor.

(Türk ordusunda buna akıllı bomba deni 
yor.)

İşte Kandil Dağı’nda sığınakları delen bu 
tür bombalar kullanıldı.

Kandil ve benzerleri yakıldı .yıkıldı 
ortadan kaldırıldı.

KAÇACAKLARI YER KALMIYOR
Amerika ile anında istihbarat paylaşımının 

en vurucu uygulaması başlamıştır..
Burada dikkat çeken şu. Kandil vurulur 

ken İran tarafına bomba atılmamıştır.
Bu daha başlangıç. Bizim baharı bekleye

ceğimizi sananlar yanılıyor.
Daha ağır vuruşlar olacaktır.
Kaçacakları yer kalmıyor.
Bombardımandan kaçtıkça karadaki bir

liklerimizin ateş sahasına giriyorlar.
Cumartesi günü yapılan hava ve kara 

harekâtının askeri boyutu bu..
En az onun kadar önemli sayılabilecek iki 

önemli boyut daha var...
TALABANİ-BARZANİ SESSİZLİK CEPHESİ
Harekâtın siyasi boyutuyla ilgili olarak 

Ankara’da yapılan ilk sıcak değerlendirmeyi 
ise şöyle;

Bugüne kadar Talabani ve Barzani Irak 
topraklarına yapılacak bir harekâtı savaş 
sebebi sayacaklarını söylüyorlardı.

Belli ki Amerika şu talimatı vermişti:
"Susun. Gerginlik yaratıcı açıklamalar 

yapmayın.
Ben topraklarınız için güvence aldım.
Türkiye’nin PKK’ya yapacağı vuruşlara da 

karışmayın.
Çünkü nerelere vurulacağını ya ben 

belirleyeceğim ya da önceden bileceğim."
Talabani ve Barzani, "Eğer Türkiye top 

taklarımıza girerse savaş nedeni olur" açık
lamasından sonra 180 derece bir dönüşle 
sessizliğe büründüler..

Gerçi itibarı sürdürmek için internet 
sitelerinden bir iki açıklama gelebilir.

Ama bu sessizliğin bozulduğu anlamına 
gelmez. Sonuçta Türk jetleri Irak’ın 90 kilo
metre içlerine kadar girip bombalamıştır.

Gerekirse yine bombalayacaktır..
Dost -düşman bunu bilsin...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Valiliği'ne atanan Şahabettin Harput ilk açıklamasını yaptı

“Vatandaşın dertline çare olacağız” Anayasa taslağı 
Ocak'ta açıklanacak

Bursa Valiliği'ne 
atanan Şahabettin 
Harput, geldiği Bur 
sa'da ayağının tozuy
la, 'Devlet çare için 
vardır alayışıyla' va 
tandaşın derdine ça 
re, kimsesize ise kim 
se olacaklarını belirtti. 
Valiler kararnamesi ile 
merkeze çekilen Vali 
Nihat Canpolat'ın yer
ine Bursa Valiliği'ne 
atanan İçişleri Bakan 
lığı Müsteşarı Şaha 
bettin Harput, Bur 
sa'ya gelerek göre 
vine başladı.
Harput, Çarşamba'da 
bulunan vilayet kon
ağı önünde törenle 
karşılandı. Polis mera 
simi mangası eşliğin 
de karşılanan Vali 
Harput'u Vali Yardım 
cısı Ali Kamil Başar 
başta olmak üzere, İl 
Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Ali Altuntaş, 
Vali yardımcıları, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Emniyet

Müdürü Tahsin Demir 
askeri yetkililer ve il 
de bulunan tüm ku 
rum ve kuruluş tem
silcileri karşıladı. 
Merasim mangasını 
selamlayan Vali Şaha 
bettin Harput, ardın
dan teker teker karşı 
lama heyeti ile 
tokalaştı. Daha sonra 
valilik önünde kısa bir 
basın açıklaması 
yapan Vali Şahabettin 
Harput, el birliği ile 
Bursa'yı ileri götüre
ceklerini belirtti. 
Bugünden itibaren 
BursalI olduğunu vur
gulayan Vali Harput, 

"Bursa'nın üzüntüsü 
üzüntümüz, sevinci 
sevincimiz neşesi ise 
neşemizdir. Bursayı 
daha ilerilere taşıma 
noktasında kamu 
görevlisi arkadaşla 
rımla birlikte devlet 
ve yerel imkanları 
elbirliği, gönül birliği 
ve güç birliği ile 24 
saatimizi hizmete 
adayan bir anlayışla 
çalışacağız." dedi. 
Bursa'nın tarihi mis 
yonunu geçmişteki 
gibi gelecekte de ifa 
edeceğini vurgulayan 
Vali Harput, şöyle 
devam etti: "Bu 

büyük gelecekte 
atılan her adım, tüke 
tilen her nefes tarih 
önünde unutulmaya
caktır. Bu anlayışla 
güzel Bursamıza hiz 
met etmenin onurunu, 
gururunu ve mutlu
luğunu beraber yaşa 
yacağız. Devlet çare 
için vardır alayışıyla 
vatandaşımızın der
dine çare, kimsesize 
kimse olma hepimizin 
ortak gayesi olacak. 
Basınımız ve halkı 
mızında desteği ile 
güzel hedeflere emin 
adımlarla gideceğiz." 
Vali Şahabettin 
Harput, basın men
supları ilede tanıştı. 
Makamında Vali 
Yardımcısı Ali Kamil 
Başar ve Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'den 
Bursa hakkında kısa 
bilgi alan Vali Harput, 
basın mensuplarına 
görüntü almaları için 
poz vermeyide ihmal 
etmedi.

AKP, uzun süredir 
üzerinde çalışılan 
yeni Anayasa 
taslağını, Ocak 
ayının ilk yarısında 
kamuoyuna açıkla 
yacak. 22 Temmuz 
seçimlerinin ardın
dan yeni Anayasa 
çalışmalarını başla
tan AKP, Bilkent 
Üniversitesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Ergun Özbudun 
başkanlığındaki 
akademisyen heye 
tin hazırladığı 
taslağa son şeklini 
verdi. Üzerinde 
çalışmaları tamam
lanan taslak, kitap 
çık haline getiril 
mek üzere basıma 
verildi. Taslağın 
yeni yılın ilk hafta
larında kamuoyuna 
açıklanması 
planlanıyor.
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet Fırat, 
Anayasa taslağı 
üzerindeki çalış
maların tamam
landığını, kamuoyu

na açıklanma 
tarihini ise 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdo ğan'ın 
belirleyeceğini 
söyledi. Fırat, 
taslağın Erdoğan 
tarafından Ocak 
ayının ilk yarısında 
açıklanabileceğini 
bildirdi. Taslağı, 
genel gerekçe 
ve madde 
gerekçeleriyle 
birlikte kamuoyuna 
sunacaklarını 
belir ten Fırat, 
1921'den bugüne 
kadar çıka rılan 
bütün anayasaların 
yanı sıra sivil 
toplum örgütlerinin 
geçmişte ve 
yeni yaptıkları 
önerilerinin de 
partinin internet 
sitesinde yer 
alacağını bildirdi. 
Konuya ilgi duyan 
vatandaşların, 
öğrenmek istediği 
tüm bilgileri inter
net ortamından 
alabileceği 
bildirildi.
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Vuruyoruz
Basın PKK kamplarının bomba 

lanmasını günlerdir manşetlerden 
veriyor.

Zaman zaman ölen PKK’lıların 
sayıları da yansıyor gazetelere.

PKK’nın dağ kanadı acaba etki
siz hale getirilebildi mi?

Bu meçhul.
Ancak, yuvalarının ve önemli 

barınaklarının yok olduğu bir 
gerçek. Biz sizi vuracağız derken 
onlar mutlaka hazırlıklarını yaparak 
mekan değiştirmişlerdir.

Hele bir havalar ısınsın, bahar 
gelsin o zaman durum daha netlik 
kazanacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düş
mana karşı kararlılığını çevremiz 
deki tüm dost olan ve olmayan 
uluslar gördü.

En azından yıllardır Türkiye’ye 
büyük zarar veren terör konusunda 
dünya kamuoyu bizi saldırgan 
olarak göstermiyor.

Bunda da en önemeli faktör, 
ABD'nin Türkiye politikalarını halkı 
bulması yatıyor.

5 Kasım da Buch ile görüşen 
Başbakan Erdoğan'a verilen söz
lerin yerine getirilmesi, askerlik 
açısından nasıl değerlendirilir bilin
mez ama, dış konjektörü dikkate 
almadan yapılacak her haraketin

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadrl_guler@hotmail.com ,

faturasının da ağır olduğunu Kıbrıs 
Barış harekatında gördük.

"Biz, haklıyız." dememize karşın 
bu halkhhğımızı dünyaya kabul etti 
remedik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhriyeti’ni 
Türkiye ve Pakistan dan başka 
tanıyan bir ulus olmadı.

1974 Kıbrıs çıkarmasından bu 
güne geçen zaman neredeyse 35 yıl 
olacak.

Kıbrıs sorunu hala çözülemedi.
Kıbrıs ve ermeni sorun derken 

Türkiye 1976 yılında PKK terörüyle 
tanıştı.

O gündür, bugündür bu sorun 
Türkiye'nin gündeminden düşmü 
yor.

Büyük ülkelerin ortadoğu çıkar
larına endekslenen uluslararası iliş 
kiler kolay dönmüyor.

Bu nedenle Irak işgal ediliyor, bu 
ülkenin yeraltı ve yerüstü kay
nakları egemenlerin eline geçiyor.

Türkiye ABD'nin egemenliğinde ve 
korumasındaki bir ülkede yerleşen 
bir terör örgütü tarafından yıllardır 
rahatsız ediliyorsa, burada bir çeliş
ki yaşanıyor demektir.

Türkiye canını acıtanı vuruyor. 
Vuracak da..
Bunun bize de ödeteceği bir be 

del de oluyor.
Belki yüzlerce okul yapımına 

harcanacak kayanaklar, askeri har
camalara gidiyor.

Her kalkan uçağın, her düşen 
bombanın, o bölgeye giden her as 
keri aracın gideri Türk halkının baş 
ka imkanlarını yok ediyor.

Bunu bildikleri için terörü yıllar
ca kanatları altında büyüttüler.

Bu sorun kökünden çözülmediği 
sürece, daha yüzlerce, binlerce 
okul yapımına gidecek harcamalar 
askerimizin vurması için kullanıla
caktır.

Bir ülkenin bütçesinin yüzde 50 

sinden çoğu askeri harcamalara 
ayrılırsa o ülke büyüyemez.

Bunun için ülkede barış zorun
ludur.

Barışın bozulması demek, kay
nakların silahlanmaya ayrılması 
demektir.

Terör sorununun çok yönlü bir 
sorun olduğunu herkes biliyor.

Askeri başarıyı tamamlayacak, 
kültürel ve ekonomik önlemler ya 
nında siyasi önlemlerinde birlikte 
alınması gerekir.

Müttefikimiz ABD başkanı Sayın 
Buch, "PKK bizim de müşterek düş
manmızdır. " diyor.

Peki yıllardır bu düşmanı siz ko 
ru m adın ız mı?

Türkiye’nin terör yataklarını vur
madaki kararlılığı, ABD politikalarını 
bir tercih noktasına getirdi.

Bir yanda kürt teröristler, öbür 
yanda Türkiye gibi geçmişi derinlik
lere giden bir güçlü devlet..

ABD bu konuda bugün için ya 
nımızda.

Dış ilişkiler daima çıkar esasları
na dayanır.

Bu tüm dünyada böyledir.
ABD istihbaratı bildiriyor, bizim 

asker vuruyor.
Önemli olan bundan sonraki 

destektir.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Altan Özbabalık 
yönetiminde okullar
da tiyatro gösteri
lerine devam eden

Gemlik Sanat 
Tiyatrosu dün kız 
Meslek Lisesi Salo 
nu’nda Atatürk 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri için 

oyun sergiledi.
"Alişin Balık Mace 
ra sı" isimli 40 dakika 
lık oyunda Altan 
Özbabalık ile Fatma 
Düzel ve Güliz Canlı 

küçük çocukları 
kahkahaya boğdular. 
Çevre kirliliğini konu 
alan çocuk tiyatro
sunu izleyen öğren
ciler çevrenin kirlen

mesini önleyerek 
geleceklerinin daha 
güzel olması için bilgi 
sahibi de oldular.
Oyun sonunda Ata 
türk İlköğretim Okulu 

Müdürü Mustafa Ko 
reyhan Gemlik Sanat 
Tiyatrosu yöneticisi 
Atlan Babalık'a katkı 
larından dolayı teşek 
kür plaketi verdi.

■İfflF
İşletmeye hazır vaziyette akaryakıt r 
istasyonu içinde kiralık restaurant

Müracaat Tel: 0 244 514 07 67
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W savaş uçakları yine vurdu! Nijerya’da boru hattında 
patlama: 34 ölü

Genelkurmay Baş 
kanlığı, dün sabah 
Zap bölgesinden 
8 barınağın vurul
duğunu bildirdi. 
Genelkurmay'ın 
açıklaması şöyle; 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Irak'ın 
kuzeyinde uzun 
süreden beri izlediği 
büyük bir terörist 
grubun, Zap böl
gesinde bulunan 8 
adet mağara ve barı
naklarda kışı geçir 
meye hazırlandığı 
tespit edilmiştir. 
Türk Hava 
Kuvvetlerine bağlı 
savaş uçaklarımız, 
26 Aralık 2007 günü 
sabah saatlerinden 
itibaren, söz konusu 
terörist gruba ait 
hedefleri etkili bir 
nokta operasyonu 
ile vurmuşlardır.
Türk Silahlı Kuvvetle 
rinin Irak'ın kuzeyin 
de teröre karşı 
yürüttüğü mücadele 
ye paralel olarak, 
yurt içi operasyonlar 
da aynı yoğunluk 
ve kararlılıkla

devam etmektedir. 
Bu kapsamda, 
25 Aralık 2007 günü 
Şırnak/Küpeli Dağı'n 
da icra edilen ope 
rasyonda, ikisi kadın 
5 terörist silahları ile 
birlikte etkisiz hale 
getirilmiş ve terö 
ristlere ait bol mik
tarda mühimmat ve 
yaşam malzemesi 
ele geçirilmiştir. 
Operasyonlarda 
elde edilen 
başarılar; mevsim 
koşulları, görüş 

durumu ve arazi 
yapısının, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin 
teröre karşı verdiği 
mücadeleye engel 
oluşturmadı ğının en 
açık göstergesidir. 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri, kutsal 
vatan savunma 
görevini her türlü 
koşulda yerine 
getirme azim, irade 
ve kararlılığına 
sahiptir.
PEŞMERGE 
DOĞRULADI

Irak'taki peşmerge 
kuvvetlerinin sözcü 
sü Cabbar Yaver, 
Türk savaş uçak
larının Kuzey Irak'ı 
vurduğunu ileri 
sürdü. Yaver, uçak
ların bölgede 
PKK'ya karşı hava 
saldırıları gerçek
leştirdiğini ifade 
etmişti.
Yaver, "Hasarın 
boyutları 
konusunda 
malumatımız 
yok" dedi.
Kuzey Irak'taki 
başka bir güvenlik 
yetkilisi de Dohuk 
un Nirvorokan mın
tıkasının vuruldu 
ğunu ifade etti.
Yetkili, hava 
saldırısının 
08.30'da (TSİ 07.30) 
meydana geldiğini 
söyledi.
Reuters Haber 
Ajansı da Kuzey 
Iraklı yetkilililerinden 
aldığı bilgiye 
dayandırarak 
Türk uçaklarının 
yine operasyon 
yaptığını bildirdi.

Nijerya'nın Lagos 
şehrinde, yağmacılar 
tarafından tahrip 
edilen petrol boru 
hattında meydana 
gelen patlamada, ilk 
belirlemelere göre 
34 kişinin yanarak 
hayatını kaybettiği 
bildirildi.
Lagos Emniyet 
Müdürlüğü Sözcüsü 
Frank Mba., 
olay yerinden 34 
cesedin çıkarıldığını 
ancak ölü sayısının 
artabileceğini söyle
di. Görgü şahitleri, 
patlamaya, devlet 
şirketi NNPC’ye ait 
boru hattında mey
dana gelen sızıntıdan 
faydalanmak isteyen 
kişilerin neden 
olduğunu söyledi. 
Nijerya Kızılhaç 
Teşkilatı Genel 
Sekreteri Abiodun 
Orebiyi de, "Bölge 
dekilerin ifadelerine 
göre, boru hattında 
bir sızıntı olmuş. 
Patlama, halkın 

‘Gemlik Körfez' internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

kaplarına petrol 
doldurmaya 
çalıştığı sırada 
yaşanmış" dedi. 
The Punch gazetesi 
ise, ölen 
lerden çoğunun 
kadın ve çocuklar 
olduğunu yazdı. 
Benzer felaketlerin 
sık sık yaşandığı 
Nijerya'da her 10 
kişiden dokuzu 
günlük 2 dolar 
kazançla hayatlarını 
idame ettirmeye 
çalışıyor. Afrika 
kıtasının en 
kalabalık ülkesi 
olan Nijerya'da 
birçok 
kişi kaçak yollardan 
petrol elde etmek 
için büyük riskler 
alıyor. Günlük 
2.6 milyon varille 
Afrika'nın en büyük 
petrol üreticisi olan 
Nijerya'da ayrıca, 
karaborsada satıl
mak üzere boru hat
larından kaçak 
petrol çekiliyor.

YILBAŞINA 4 GÜN KALDI 
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34 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz
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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 96 83 Fax: 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2008’de vergi ve zam yağmuru
2008'in ilk günleriyle 
birlikte vergi ve zam 
yağmuru da başlıyor. 
Birçok ürünün ver
gisinde ve cezasında 
büyük oranda artış 
yapılacak.
ARAÇ VERGİLERİ 
ZAMLANDI
Yılda iki taksitte öde
nen motorlu taşıtlar 
vergisi tutarları 2008 
yılı için bu yıla göre 
yüzde 7.2 oranında 
artırılarak yeniden 
belirlendi. Sıfır oto
mobillerde vergi tu 
tan silindir hacmine 
göre 351 YTL ile 12 
bin 657 YTL arasında 
değişiyor.
YAT, KOTRA VE 
TEKNELER
Üç yaşına kadar olan 
yat, kotra ve özel tek 
nelerden motor hac 
mi 10-20 beygir gücü 
(BG) arasında olan
lara her güç birimi 
başına yıllık 21.15 
YTL, 21-50 BG ağsın
dakilere 28.20 YTL, 
51-100 BG olanlara 
35.26 YTL, 101-150 
BG arasındakilere 
42.31 YTL, 151 BG ve 
üzerindekilere 63.48 

YTL vergi ödenecek. 
UÇAK VE 
HELİKOPTERLER 
Uçak ve helikopterler
den de azami kalkış 
ağırlığı ve yaşlarına 
göre alınan motorlu 
taşıtlar vergisi miktar
ları yüzde 7,2 oranın
da artırılarak yeniden 
belirlendi. Kalkış ağır
lığı 1150 kiloya kadar 
ve 1-3 yaşında olan
lar için 7 bin 53 YTL 
olan vergi, kalkış 
ağırlığı 20 bin kilodan 
fazla olanlar için 28 
bin 218 YTL'ye kadar 
yükseliyor.
ÖZEL İLETİŞİM 
VERGİSİ 27.8YTL 
Yeni yılda mobil tele
fon aboneliğinde alı
nacak Özel İletişim 
Vergisi tutarı 27,8 
YTL olarak belirlendi. 
Maliye Bakanlığı'nın 
"Özel İletişim Vergisi 
Genel Tebliği" Resmi 
Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, bu yıl 26 
YTL olan mobil tele
fon aboneliğinin ilk 
tesisindeki (operatör 
değişiklikleri hariç) 
maktu vergi tutarı 
yüzde 7,2 oranında

artırılarak yeni yılda 
27,80 YTL oldu. 
Söz konusu tutar 
1 Ocak 2008 tarihin
den itibaren uygula
maya girecek.
VERGİ CEZALARI 
ARTIYOR
Vergi Usul Kanunu 
uyarınca uygulanan 
vergi cezaları, 1 Ocak 
2008'den itibaren ye 
niden değerleme ora 
nı kadar yüzde 7,2 
artacak. 2008 yılında 
uygulanacak ceza 
miktarları ile defter 
tutma hadlerine iliş 
kin Vergi Usul Kanu 
nu Genel Tebliği 
Resmi Gazete'de 

yayımlandı. Buna gö 
re; fatura, gider pusu
lası, müstahsil ve 
serbest meslek mak
buzu verilmemesi ve 
alınmamasının cezası 
139 YTL'den 149 
YTL'ye çıkacak.En az 
ceza haddi damga 
vergisinde 6,80 YTL, 
diğer vergiler de ise 
14,90 YTL olarak 
uygulanacak.
ÇEVRE TEMİZLİK 
VERGİLERİ ARTIYOR 
Yeni yılda ödenecek 
çevre temizlik vergi
leri belirlendi. Vergi, 
konutlarda su tüketim 
miktarı esas alınarak, 
büyükşehirlerde met 

reküp başına 18 YKr, 
diğer yerlerde ise 15 
YKr olarak hesaplana 
cak. İşyeri ve diğer 
şekillerde kullanılan 
binalar için ise vergi 
tutarı, yeniden değer
leme oranı olan yüz 
de 7,2 artırıldı. Buna 
göre vergi, büyükşe- 
hirlerde bina grupları 
ve derecelere göre 
18-2.125 YTL, diğer 
belediyelerde ise 
15-1.700 YTL arasın
da uygulanacak. 
HARÇ 
MİKTARLARINA %7,2 
ORANINDA ZAM 
Maliye Bakanlığı, 
harç tutarlarını 1 
Ocak 2008'den geçer
li olmak üzere, yüzde 
7,2'lik yeniden değer
leme oranı çerçeve 
sinde arttırdı. Resmi 
Gazetede yayımlanan 
Harçlar Kanunu Ge 
nel Tebliğiyle, yeni 
yılda uygulanacak 
olan harç miktarları 
düzenlendi. Buna 
göre, 6 aya kadar 
olan pasaport harcı, 1 
Ocakta 102,4 YTL'ye, 
1 yıllık pasaport harcı 
da 146,3 YTL'ye

yükselecek.
DAMGA VERGİSİ 
TUTARLARI YÜZDE 
7.2 ARTIRILDI 
Damga Vergisi tutar
ları, 1 Ocak 2008'den 
geçerli olmak üzere 
yüzde 7,2 artırıldı. 
Her bir kağıttan alı
nacak damga vergi
sine ilişkin üst sınır, 1 
Ocak 2008'den itiba 
ren 1 milyon 15 bin 
93 YTL olacak. 
ELEKTRİĞE YÜZDE 
15 ZAM GELİYOR 
Bakanlar Kurulu, elek 
triğe zam kararı aldı. 
Buna göre konutta 
yüzde 15, sanayide 
yüzde 10'luk elektrik 
zammını öngören 
kararname 
Bakanlar Kurulu'nda 
imzaya açıldı.
Çiçek, kararnamenin 
konutlarda yüzde 
15, sanayide yüzde 
10'luk zammını 
öngördüğünü 
belirterek, "Uzun 
süreden beri bu 
artışlar yapılamadı. 
Enerjideki girdi 
artışlarına rağmen 
yapılamadı.

Türkiye’de 12 milyon 930 bin yoksul var
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2006 
yılı itibariyle Türki 
ye'de yoksul sayısını 
12 milyon 930 bin, 
açlık sınırının altında 
yaşayan birey sayısı 
nı ise 539 bin olarak 
belirledi.
TÜİK'in Yoksulluk 
Çalışması'nın 2006 
yılı sonuçlan açık
landı. Bu çalışmada, 
anılan yılda Türki 
ye'de nüfusun 539 
bin kişiyle yüzde 
0.74'ünün sadece 
gıda, 12 milyon 930 
bin kişiyle yüzde 
17.81'inin ise gıda ve 
gıda dışı harcamaları 
içeren yoksulluk 
sınırının altında 
yaşadığını belirlendi 
-AÇLIK SINIRI 205 
YTL KABUL EDİLDİ 
TÜİK'in yoksullar ile 
açlık sınırı altında 
yaşayanların 
sayısının belirlen
mesinde 2006 yılında 
dört kişilik aile için 
aylık açlık sınırı 205 
YTL, yoksulluk sınırı 
İse 549 YTL olarak 
esas alındı, Böylece 
2005 yılında yüzde

0.87 olarak tahmin 
edilen açlık sınırının 
altında yaşayan birey 
oranı 2006 yılında 
yüzde 0.74'e, yoksul 
birey oranı da yüzde 
20.5'den yüzde 
17.81'e düştü.
Kırsal yerleşim yer
lerinde yaşayanlarda 
yoksulluk oranı 
yüzde 31.98 olurken, 
kentsel yerlerde bu 
oran yüzde 9.31 çıktı. 
-AİLE
KALABALIKLAŞTIKÇ 
A YOKSULLUK 
RİSKİ ARTIYOR 
2006 yılında bireyleri 
3 veya 4 kişiden 
oluşan hanelerde 
bulunan bireylerde 
yüzde 8.49 olan yok
sulluk oranı, 7 ve 
daha fazla olan hane 

lerde bu oran 
yüzde 42.98 olarak 
hesaplandı.
Hane halkı türüne 
göre çocuklu çekird
ek ailede bulunan 
bireylerin yoksulluk 
oranı yüzde 17.41 
çıkarken, çocuksuz 
çekirdek ailelerde ise 
bu oran yüzde 10.14'e 
düşüyor. Ataerkil 
veya geniş ailelerdeki 
bireyler için yoksul
luk oranı ise yüzde 
20.24 olarak tahmin 
edildi.
-ÇALIŞMA BİÇİMİ- 
YOKSULLUK İLİŞKİSİ 
Bireylerin çalışma 
durumlarına göre 
yoksulluk riski de 
değişiyor. 2006 yılın
da ücretli-maaşh 
çalışanlarda yoksul

luk oranı yüzde 6 
olurken, yevmiyeli 
çalışanlarda bu oran 
yüzde 28.63, işveren
lerde yüzde 3.75, 
kendi hesabına 
çalışanlarda yüzde 
22.06 ve ücretsiz aile 
işçisi olanlarda ise 
yüzde 31.98 çıktı. 
TARIMDAKİ 
YOKSULLUK 
En yüksek 
yoksulluk riskine 
sahip olan tarım sek
töründe çalışanlarda 
2005 yılında yüzde 
37.24 olan yoksulluk 
oranı, 2006 yılında 
yüzde 33.86 olarak 
tahmin edildi. Sanayi 
sektöründe çalışan
larda 2006 yılında 
yoksulluk oranı 
yüzde 10.12 olarak 
hesaplanırken, bu 
oran hizmet sek
töründe çalışanlarda 
yüzde 7.23 oldu. 2006 
yılında ekonomik 
olarak aktif olmayan 
bireylerin yoksulluk 
oranı yüzde 13.6, iş 
arayan bireylerin yok
sulluk oranı yüzde 
20.05 olarak 
belirlendi.

Vergi dairelerinde 
vıl sonu mesaisi

Vergi Dairelerinde 
Yıl Sonu Mesaisi 
MTV tahsil etmeye 
yetkili olanlar 
cumartesi tam, 
pazar yarım gün 
açık.
Vergi daireleri 
sıkışıklığın önlen
mesi için hafta 
sonu da açık 
olacak.
Otomobil sektörün
deki satış işlem
lerinin Aralık 
ayının sonlarında 
yoğunlaşması 
nedeniyle vergi 
dairelerinde

mükelleflere 
kolaylık 
sağlanması 
amacıyla ek 
önlemler alındı. 
Bu çerçevede 
Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana, 
Bursa ve Kocaeli 
il merkezlerindeki 
motorlu taşıtlar 
vergisini tahsile 
yetkili vergi 
daireleri, 
cumartesi günü 
saat 17.00'ye 
kaci r, pazar günü 
ise saat 13.00'e 
kadar açık olacak.
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Depodan içki 
ve sigaraları 
alıp kaçtılar

Orhangazi-Bursa karayolunda 
oksijen dolu tanker devrildi

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
tekel ürünlerinin 
bulunduğu depoya 
'anahtar uydurmak' 
suretiyle giren kişi 
veya kişiler, 43 koli 
içki ile 50 karton 
sigarayı alarak 
kaçtı.
İşyeri sahibi polise 
müracaat ederek, 
daha önce tanıdığı 
bir kişinin olay saa 
tinde depo önünde 
görüldüğünü 
söyledi.
Edinilen bilgiye 
göre, Akçağlayan 
Mahallesi Pak 
Sokak'ta bulunan 
Kazım Ş.'ye ait tekel 
ürünlerinin bulun
duğu depoya giren 
kişi ya da kişiler 
içerideki 43 koli içki 
ile çeşitli markalar

daki 50 karton siga 
rayı alarak kaçtı. 
Depo sahibinin 
müracaatı üzerine 
olay yerine gelen 
polis, depo kapısın
da herhangi bir zor
lamanın olmadığı ve 
anahtar uydurmak 
suretiyle içeriye 
girildiğini belirledi. 
Depo sahibi Kazım 
Ş. ise olay saatinde 
daha önce tekel 
ürünü sattığı D:Ç. 
isimli kişinin depo 
önünde görüldüğü 
nü ve anahtarın 
yerinin bildiğini 
söyleyerek polise 
müracaat etti.
Olayla ilgili soruş
turma başlatılırken 
D.Ç. isimli kişinin 
de aranmasına 
devam edildiği 
öğrenildi.

Trafik kazalarının 
yoğun yaşandığı 
yerlerden biri olan 
Orhangazi-Bursa 
karayolunda oksijen 
dolu olduğu öğre
nilen tanker, kavşağa 
hızlı girmesi 
sonucu devrildi.
Edinilen bilgiye göre, 
İznik kavşağında 
meydana gelen 
kazada, Bilecik 
Bakırköy'deki bir 
tesisten yüklediği 
oksijeni İzmir'e 
götürmek üzere yola 
çıkan Fırat Canpolat 
(30) idaresindeki 23

Piyango biletlerini çaldılar
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
seyyar bayii, elindeki 
yılbaşı milli piyango 
biletlerinin kimliği 
belirsiz kişilerce çalın 
dığını söyleyerek

FZ 734 plakalı tanker, 
Orhangazi Bursa 
karayolunun İznik 
yoluna birleştiği 
kavşağa hızla girmesi 
sonucunda tankerin 
kaldırım kenarına 

polise başvurdu. 
Edinilen bilgiye göre, 
seyyar milli piyango 
bayiliiği yapan Halil 
Darbut'un çevresini 
Fevzi Çakmak Cadde 
si Bağ-Kur il Müdür 

devrildi.
Çevrede büyük bir 
paniğe neden olan 
kazada ilk etapta 
tankerin LPG yüklü 
olduğu sanılınca 
vatandaşların endişe 

lüğü önünde bilet 
sattığı sırada kimliği 
belirsiz kişiler sardı. 
Oyalamak yöntemiyle 
Darbut'un elindeki 
275 adet yılbaşı milli 
piyango biletini alan 

içinde kaçışmaya 
başladığı, LPG olma 
dığının anlaşılması 
üzerine rahat bir ne 
fes alındığı bildirildi. 
Bu arada son anda 
kaldırımda yürü 
mekte olan bir 
kadının devrilen 
tankerin altında 
kalmaktan son anda 
kurtulduğu belirtildi. 
Kazada yaralanan 
araç sürücüsü Rıfat 
Canpolat, ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

zanlılar kısa sürede 
kaçmayı başardı. 
Olayın ardından 
seyyar bayii, durumu 
hemen polise bildirdi, 
layla ilgili soruşturma 
sürüyor.

Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir
* Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 

* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon: 0 224 52517 00 GSM: 0 532 546 45 75 

cTİinYO GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı) STUDYU ucu ? ; 2 GEN||jK Te|, Q M4 514 41 71

W

z

Ümutlffla dolu yepyeni 
bir yıla başlarken, 

ritmini hiç kaybetmeyecek 
eğlence dolu bir partiye nedersin?

■bai^?afa^al.^emlai('?JIiLnM.’i'rı 11 “ililL'lıW*n111ll111BUJ nlr-ı11B■ ■ ir4iiThml■ i?»Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR,

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

I

i 
f

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

IVİacTde ÖZALP E
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Otomobil muayene 
harcı 110.9 YTL

ÇİZİYORUM
Bar/ş Güler’in kaleminden

8 YAŞ

Karayolları trafik 
muayene istasyon- 

I larının araç muayene 
harçları artırıldı. 
2008 yılında araç 
muayenelerinde alı
nacak harç tutarları, 
yeniden belirlendi. 
Buna göre, otomobil, 
minibüs, kamyonet, 
özel amaçlı taşıt, 
arazi taşıtı, römork 
ve yarı römorkun 
teknik muayene 
harcı için yeni yılda 
103,8 YTL yerine 
110,9 YTL, traktör, 
motosiklet ve motor
lu bisiklet için de

54,2 YTL yerine 57,8 
YTL ödenecek.
Halen 138 YTL olan 
otobüs, kamyon, 
çekici ve tanker 
muayene harcı ise 1 
Ocak 2008'den itiba 
ren 147,5 YTL olarak 
uygulanacak.
Mevzuat uyarınca 
muayene ücreti, mua 
yene süresi geçirilen 
her ay için yetki 
verilen gerçek 
veya tüzel kişi 
ya da alt işleticiler 
tarafından yüzde 5 
fazlasıyla tahsil 
edilecek

Mâliyeden telefonla
vergi danışmanlığı

Gelir idaresi Başkan 
lığı, mükelleflere tele 
fonla vergi danışman 
lığı hizmeti vermeye 
başladı.
Mükelleflerin vergiy 
le ilgili her türlü soru 
suna yanıt verecek, 
sorunlarına da çö 
züm bulacak olan 
Vergi İletişim Mer 
kezi (VİMER), ilk 
olarak Ankara'da 
devreye alındı. 
Yeni yılda Ocak ayı 
ortalarında İstanbul 
dışındaki diğer 
illerde, 1 Mart'ta ise 
İstanbul'un da sis
teme dahil olmasıyla 
bütün Türkiye'de 
faaliyete geçirilecek 
olan Vergi İletişim 
Merkezinde, özel 
eğitimden geçirilmiş 
Maliyeciler görev 
yapacak. Bu person
el, '444 0 189'u çevi 
ren vatandaşların

mevzuat ve uygula
maya yönelik soru
larını yanıtlayacak, 
onları vergiyle ilgili 
her konuda bilgilen 
direcek. Merkez, 
kısa bir süre sonra 
vatandaşların 
ihbar ve şikayetlerini 
de ka bul etmeye 
başlayacak. 
Sabah saat 
09.00'dan, akşam 
19.00'a kadar hizmet 
verecek olan merkez 
de, telefonla soru
lara yanıt veren çalı 
şanlara, gerektiğinde 
destek sağlayacak 
uzmanlar da görev 
yapacak. Sorulara o 
an içinde yanıt veri 
lememesi ya da so 
runlara çözüm bulu
namaması durum
larında, en geç 72 
saat içinde 
mükellefe geri 
dönülecek.

SATILIK
2004 MODEL OPEL ZAFİRE

1,6 ELEGANCE 
KLİMA - ÇİFT SUNROFF-ABS 

TEL: 0 532 255 45 01

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel: 513 96 83

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak

POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
MUSALLAT
GARFİELD
SAKLI YÜZLER

(Rezervasyon 
Tel : 513 33 21)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

İMAM ASLAN 
DİNLENME TF "İSLERİ 

Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK



27 Aralık 2007 Perşembe Gemlik KBrfeı Sayfa 10

Satranç Turnuvası'nda iller sahiplerini buldu

Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol, 
yıldızlarda derece 
alanlara ödüllerini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
gençlerde derece 
alanlara ödüllerini 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

lara ödülleri Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından verildi. 
Turnuvanın küçükler 
kategorisinde birinci 
ligi 11 Eylül İlköğre
tim Okulu’ndan 
Ömer Yaman alırken 
ikinciliği Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’ndan 
Ahmet Kaynatma

Turnuvada 
ayrıca katılan 
16 ilköğretim 
okulu ile 4 lise 
yöneticilerine 
katılım plaketi 
verilirken 
ilçe Lig Heyeti ile 
hakemlere de teşek 
kür plaketi verildi.

ve üçüncülüğü de 
yine 11 Eylül İlköğre
tim Okulu’ndan 
Necati Biçer aldı. 
Yıldızlarda Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu’ndan İsmail 
Hakkı Gemici birinci 
olurken, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu’ndan 
Haşan Pulat ikinci, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’ndan Cem 
Şener üçüncü oldu. 
Gençlerde ise Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nden Nuri 
Mustafa Mehmet 
birinci, yine Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nden Mustafa 
Recep Gemici ikinci 
ve Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nden 
Ömer Uzun 
üçüncü oldu.
Garnizon Komutanlığı 
Satranç Turnuvasında 
küçüklerde derece 
alanlara ödüllerini 
Garnizon Komutanı

Ercümen verdi. 
Turnuvanın 
sponsorluğunu 
yapan Garnizon 
Komutanlığı satranç 
turnuvasında derece 
alan 9 spor cuya birer 
adet satranç takımı 
hediye ederek 
ödüllendirdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Garnizon Komutanlığı 
sponsorluğunda 
organize edilen ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti gözetiminde 
düzenlenen satranç 
Turnuvası’nda derece 
alan öğrencilere 
ödülleri düzenlenen 
törenle verildi.
Belediye Düğün 
Salonu’nda bir gün 
süren turnuvada 
derece alan sporcu-

Gençler Kal üçe gi
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İşsizlik depresyona 
neden oluyor

■ş
ua

na

Samsun Sinop 
Tabip Odası 
Başkanı Uzm. Dr. 
Cem Şahan, işsi
zliğin depresyon 
nedeni olduğuna 
dikkat çekerek, 
"işsizliğin 9. ayında 

depresyon tepe 
noktasına 
ulaşıyor" dedi. 
Türkiye'de toplumun 
sağlığının iyiye 
gitmediğini belirten 
Cem Şahan, 
yoksulluk, işsizlik, 
kitlesel göç gibi 
toplum sağlığını 
kökten sarsan 
sorunlara ek 
olarak, insanların 
en basit sağlık 
sorunları karşısında 
bile çaresizliğe 
itildiğini kaydetti. 
Bulaşıcı hastalıklar, 
beslenme yeter 
sizliği, sağlık 
hizmetine ulaşama
ma, temiz sudan 
yoksunluk ve kötü 
barınma koşulları 
gibi sorunların 
birçok noktada 
devam ettiğini 
vurgulayan Şahan, 
kotu kentleşme, 
yanlış tarım poli
tikaları, ekolojik 
yıkım ve toplumun 
içine itildiği 
sağlıksız yaşam 
biçimleri sonucunda 

kronik 
hastalıklarda artış 
görüldüğünü 
vurguladı, 
işsizliğin gün 
geçtikçe arttığını 
söyleyen Şahan, 
günümüzde 
işsizliğin insanları 
psikolojik olarak 
etkilediğini ve 
bunun halk sağlığı 
sorunu olarak 
ortaya çıktığını 
belirtti.
"İşsizlik depresyon, 
intihar ve madde 
kullanımını 
artırmaktadır" 
diyen Şahan, 
işsizliğin bireyleri 
karamsarlık, 
umutsuzluk ve 
çaresizliğe sürük
lediğini, depreş 
yona neden 
olduğunu, bu 
sorunların 
özellikle işsizliğin 
9. ayında tepe 
noktaya ulaştığını 
kaydetti.
İşsizlerde kalp 

hastalığı sıklığı 
görülme riskinin 
fazla olduğunu 
hatırlatan 
Şahan, eşleri 
işsiz olan kadın 
lardaki depresyon 
sıklığının ise daha 
fazla olduğunu 
sözlerine ekledi.

Mucizevi meyveler
den biri de nar.
Nar, pek çok 
organımız için bir 
şifa kaynağı. Narın 
şifalı özelliklerinden 
en iyi şekilde fay
dalanabilmek içinse 
ya meyveyi tazeyken 
yemeli ya da taze 
sıkılmış suyunu 
içmeli. İşte nar 
mucizesi...
Ordu Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Turan Karadeniz, 
kalbi kuvvetlendiren 
nar suyunun, 
karaciğer zafiyetini 
giderdiğini, mide 
iltihabını ve ağrısını 
geçirdiğini söyledi. 
Karadeniz, narın 
Türkiye'de batı, 
Güneydoğu 
Anadolu, Akdeniz 
ve Karadeniz 
bölgelerinde 
yetiştiğini belirtti. 
Nar meyvesinin 
yüzde 15'inin karbon
hidrat, yüzde 0,8'inin 
protein olduğunu, 
ayrıca B1 ve B2 vita- 
m iı ri ile kalsiyum, 
fc’S^r ve demir 
bakımından zengin 
olduğunu ifade eden î 
Karadeniz, "Nar 
mideyi temizlemekte, 
deniz tutmasına karşı 
iyi gelmektedir.

I I

Ayrıca nar içindeki 
zarları ile yendiğinde 
mide ülserini 
iyileştirmektedir." 
dedi.
Nar suyunun 
böbrek ve karaciğer 
hastalıklarına karşı 
çok faydalı olduğuna 
dikkati çeken 
Turan Karadeniz, 
şu bilgileri veriyor: 
• Nar suyu yüksek 
tansiyon hastalığının 
tedavisinde, kalp 
ağrılarında, basur 
hastalığının 
tedavisinde faydalı 
olmaktadır.
• Böbrek zafiyetine 
karşı nar suyu 
içilmesi yararlıdır. 
• Nar suyunun 
harareti giderici 

özelliği bulunmakta, 
şeker ve kurdeşen 
hastalığına iyi 
gelmektedir.
• Kalbi 
kuvvetlendiren 
nar suyu, karaciğer 
zafiyetini gidermekte, 
mide iltihabını 
ve ağrısını 
geçirmektedir.
• Nar ekşisi şeker 
hastalarına tavsiye 
edilmektedir.
• Nar şırasının 
şekerle hazırlanan 
şerbetinin idrar. 
söktürücü özelliği 
vardır.
• Romatizma 
ağrılarının 
hissedildiği eklem ve 
uzuvlara nar şırası 
sürüldüğünde,

il r musunuz?
ağrı kesici özelliği 
bulunmaktadır.
• Bayılmalara 
karşı nar şerbeti 
içilmelidir. 
Tatlı nar suyu, 
ses kısıklığı ve 
zatürreye karşı 
şifalıdır.
• Narın meyvesi ve 
suyunun yanı sıra 
çiçekleri ve kabuğu 
da yararlarıdır. 
Nar çiçeği 
bağırsak yara ve 
iltihaplarını 
iyileştirir. Boyun 
tutulmasında nar 
çiçeği lapası 
boyna konursa 
şifalı gelir.
• Narın kabuğu 
çay gibi demlenerek 
içildiğinde, 
mide ve bağırsak 
hastalıkları ile 
ishal ve dizanteriye 
karşı oldukça 
faydalı olmaktadır. 
Mucizevi 
meyvenin market 
raflarında 
satılan suları ise 
bu faydaları 
sağlamaktan uzak. 
Pastörizasyon 
işlemi ve kutuda 
bekleme sonucunda 
meyvenin besin 
değerinde kayıplar 
oluşabiliyor. 
Meyveyi taze olarak 
yemeli veya taze 
sıkılmış suyunu 
içmeli.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 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. 51314 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

■
I
v 1

j

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

I
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R

3 
r—

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 uu
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 işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

S. TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
27 Aralık 2007 Perşembe 

ELİF ECZANESİ
ABONE OLDUNUZ MU?

okuBtunEokLuyun

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2938 
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-Rı ncılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. I.-3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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GEMLİK'TE BİR İLK Yerel Gündem 21’den iki özel sergi

DİSKOTEK DİZAYNINDA 
YAPTIĞIMIZ EĞLENCE 

MEKANIMIZA
TÜM GENÇLERİMİZİ 

BEKLİYORUZ
DOĞUM GÜNÜ EĞLENCELERİ
S PARTİLERİNİZ

■Z'ÖZEL GECELERİNİZ 
✓ TOPLANTILARINIZ VE

YILBAŞI PARTİSİ 
İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.....

ANATOLİA CAFE
İSTİKLAL CAD. BORA SK. NO: 5

TEL: (0.224) 512 33 12

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Enge 
diler Meclisi ve 
Ressamlar Çalışma 
Grubu Topluluğu, 
2007 yılına Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
açtıkları iki özel 
sergiyle veda ediyor. 
Yerel Gündem 21 
Engelliler Meclisi’nin 
Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Progra 
mı’n dan alınan 
hibeyle yürüttüğü 
‘Engellilere Bursa’ya 
özgü Hediyelik Eşya 
Üretimi Konusunda 
Meslek Edindiri 
Imesi ve Bursa 
Turizminin Geliştiril 
mesi Projesi’ kap
samında düzenlenen 
kurslara katılan 
engelli vatandaşlar, 
ürettikleri el emeği 
eserlerini ‘Bursa’nın 
Tarihi ve Kültürü’ 
adlı sergide görü 
cüye çıkardılar. 
‘Sanat Engel Tanı 
maz’ sloganıyla 
başlatılan projenin 
meyvelerini almanın 
mutluluğunu 
yaşayan Engelliler

Meclisi üyeleri, 
Karagöz tasvir
lerinden rölyefe, dağ 
yöresine özgü oyun
cak bebeklerden 
yumurta boyama 
çalışmalarına 
uzanan yaklaşık 120 
eseri Tayyare Kültür 
Merkezi Cep Sanat 
Galerisi’nde sanat
severlerin beğeni

sine sundu. 
Barış yılına merhaba 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
Ressamlar Çalışma 
Grubu da ‘Yeni Yıla 
Merhaba’ adlı karma 
resim sergisini 
Tayyare Kültür 
Merkezi 2. kat 
fuayesinde izlenime 

açtı. 2007 yılının 
son sergisinde 27 
tabloyu meraklılarıy
la buluşturan 27 
ressam, “Tüm dün 
ya insanlarına yeni 
yılda huzur, sağlık 
ve mutluluk dili 
yoruz. 2008, barış 
yılı olsun” dedi. 
Özel sergilerin 
29 Aralık Cumartesi 
gününe kadar 
görü lebileceğini 
belirten ressamlar 
çalışma grubu 
üyeleri, farklı eser
lerinin yer aldığı bir 
başka sergiyi de 
yine 29 Aralık Cu 
martesi günü saat 
14.00’de Özdilek 
Alışveriş Merke 
zi’nde açacaklarını 
belirtti.
Bu sergiyi izlemek 
isteyen sanatse 
verler için 
29 Aralık Cumartesi 
günü saat 13.00’te 
Tayyare Kültür 
Merkezi önünden 
araç kaldırılacağını 
ifade eden 
ressamlar, Bursa 
lıları sergilerini izle
meye davet etti.

O R K EF AA
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 
Adana Dürüm

3.50 YIL
3.00 YTL

Döner+Dürüm+Ayran 3.50 YTL
Çorba+Yemek+Pilav+Ayran+Salata 5.00 YTL

ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:
IBBSgSI İŞKEMBE • PAÇA - MERCİMEK - EZOGELİN

İE|£İjl
İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK

I! ■ Tel: 0.224512 20 02

KEBAP ve YEMEK SALONU
ğenlik te ailenizle, fakat edeceğiniz tık adres

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.

YENİADLİYEKAR$ISH4,'A-GEMLİKTEL:5145238
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.



GÜUıV YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

Ev ve işyerlerine boyan temin edilir 
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75

Fiili BOYA
•s JOTUN- DENİZ 

BOYALARI 
İZOLASYON

•S HIRDAVAT
S NALBUA

SIHHİ TESİSAT
v" AKSCSUAA
•S BİLİMUM İNŞAAT 

MALZFMCLCAİ

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

Extazi haplarını 
satamadan 
yakalandı

Bilgi Teknoloji! ve Elektronik Haberleşme okul müdürlerine anlatıldı 

Elektronik haberleşme 
okullara giriyor

Celal Bayar Anadolu Lisesi
Salonu’nda yapılan bilgilendirme toplan 
tısında konuşan İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hüseyin Zan, hiçbir okul ve 
özel eğitim kuruluşlarıyla evrak üzerinde 
bilgilendirme yapılmayacağını, bu işlem
lerin ilgili web sayfasında yayınlanarak 
duyurulacağını söyledi. Zan, okulların 
belirlenen sitelerde yayınlanacak tebliğ 
/erle bilgilendirme yapılacağını, öncelikli 
olarak okul müdürlerinin sorumlu ola
cağını belirtti. Haberi sayfa 3’de

Polislerin Yeni M a ha İle’de şüphe
lendikleri bir kadının çantasında yapı 
lan aramada iki poşet içinde uyarıcı 
extazi hapları ile ruhsatsız 14’lük bir 
tabanca bulundu. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Denizi doldurmak

Önceki gün Belediye tarafından 
Manastırdan Kayıkhane’ye kadar sahilin 
doldurulmasıyla ilgi yazdığım yazıma bir 
çok okurumdan olumlu yanıtlar aldım.

Kimi okurum telefonla, kimi de elektro 
nik posta ile yazıma katkılarda bulunmuş 
lar. Duygularını benimle paylaşmışlar.

Bizler, Gemlik’in dününü kıyısından 
köşesinden yaşayanlardanız.

Yarım asrı bulan yaşantımızda, doğ
duğumuz bu kentte, ölesiye kadar yaşa
mak isteyenlerdeniz.

Bu nedenle duyarlılığımız hoş görülsün.
Devamı sayfa 5'de

Bursa’da 
6 bin işyeri 
135 bin işçi 
denetleniyor 
İş Teftiş Bursa 
Grup Başkanı 
Şenel Şen, 2007 
yılının 11 aylık 
döneminde 6 bin 
iş yerini ve 135 
bin işçiyi, iş sağ 
lığı güvenliği ve 
iş yürütme 
açısından dene
tlediklerini söyle
di. Sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bize neler oldu?
Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923.
Aydınlanma devrimlerinin süresi 10 yıl 
Çok partili yaşama geçiş 1946. 
şimdi yıl 2007.. 2008'e sayılı günler kaldı.. 
ABD.. Avrupa Birliği.. İME. Dünya Bankası.. İçerideki 

işbirlikçilerle hep birlikte "bizi" yok etmeye çalışıyorlar..
Tamam da... Bin yıl önce Anadolu bozkırlarını 

sevgiyle yeşertmek için anayurdundan kopup gelen, 
ve bin yıl boyunca bu topraklardan dünyaya adalet 

için selam veren, Düşmanına mertlik, dostuna yarenlik 
öğreten, Yardım dileyenin yanında, azgınlığın ve zalimin 
karşısında dimdik duran, çağ açıp, çag kapatırken dahi 
mütevazılığı elden bırakmayan, Efsaneleri okuyan, 
dinleyen değil; bizzat kendisi yazan ve yaratan, 

Egrisiyle-doğrusuyla, sevabıyla-günahıyla tarihe altın 
harflerle adını yazdıran, "Hasta adam... yıkıldı yıkılacak" 
derken, bunu düşünenleri bir kez daha bozguna uğratan, 

Bir boğazın geçilemeyeceğini tüm dünyaya kanıtlayan 
ve haykıran, "Ya istiklal, ya Ölüm" diyerek önce vatan 
diyen, . .

En umulmadık anlarda dahi bir Volkan gibi cesaretim 
ve hürriyetini alevlendiren, *

Ve yeniden doğan ve dirilen bir neslin torunlarına 
neler oluyor...

Milletimi seviyorum diyen, ama atasım ve atalarını 
tanımayan ya da tanıdığını zannedenler;

Eğer, bilseydi Koca İstanbul feshedilirken atalarının 
Bizanshya hürmetini, hoşgörüsünü,

Eğer, bilseydi düşman bayrağını dahi çiğnemedikleri
ni, Eğer, bilseydi önce hak ve hakikat dediklerini,

Ffiç sudan bahanelerle (saçı uzun, kulağı küpeli vb.) 
döver miydi, söver miydi...yüreğini incitir miydL.bu 
toprağın evladını...

Ya tarihinde hiç lideri yokmuş gibi, elin liderlerini 
tişörtüne ve beyinlerine kazıyanlara ne demeli,

Farklı olayım derken öz benliğini yitiren ve günden 
güne yabancılaşanlara ne demeli,

Bu toprağın türküsünü unutup, yalan melodilere ve 
düşüncelereKUİak verenlere ne elemeli,

Ne demelL.Ne demeli...Bilmem ki...
Ya dindarım diyen ama dinini bilmeyenlere ne demeli, 
Dinini yaşamayanları ya da yaşayanları hoş 

görmeyenlere ne demeli,
Ve anlamını bile bilmediği dini uğruna, masum canları 

katleden canilere ne demeli,
Ne olursan ol, yine de gel...demesini beceremeyenlere 

ne demeli... Ne demelL.Ne demeli...Bilmem ki...
Geçmişi unutan, günü kurtaran ve geleceği şimdiden 

yaşamayanlara, Günlük starlar yaratan, ama asıl güneş
len görmeyenlere, Nobel'e aday bilim insanları yetiştir 
medık diye üzülmeyen, ama şampiyon olamadık diye 
kahrolanlara, Yanı başında aç-susuz ve sevgisiz binlerce 
insanı unutup, sabahlara kadar köpükler içinde gönül 
eğlendirenlere,

Sevgi ve aşk diyen, ama bu kutsal kelimelerin 
anlamını bilmeyenlere,

Ne demeli... Ne demeli... Bilmem ki...
Ve suçu hep dış güçlerde arayanlara, 
Asıl suçlunun iç güçler, yani Gizler olduğunu 

bilmeyenlere, bilmek istemeyenlere...
Ve daha birçok "ne demeli"...
Sözcükler yetse dahi zaman yetmez ülkemde 

yaşananları ifade etmeye, Ama bir tek şey denebilir 
sadece ve sadece ilkokul sıralarında dile getirdiğimiz 
Gazı Mustafa Kemâl ATATÜRK'ün gençliğe hitabı..

Ey Türk gençliği I Birinci vazifen, Türk istiklâlini, 
Türk Cumhurıyetı'nı, ilelebet muhafaza ve müdafaa 
etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. 
Bu temel, senin en kıymetli hazinendir, istikbalde dahi, 
seni bu hâzineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve 
harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve 
Cumhuriyet’! müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye 
atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerai
tini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namıisait 
bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine 
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görül 
memiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile 
ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersa 
nelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin 
her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin 
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ 
hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, 
şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle 
tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve 
bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit 
içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtar
maktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur!...

Bu ülke uğruna canını veren ve hala da vermeye 
devam eden nice canlar uğruna...

Ruhunuz şad olsun...
Ve bir sözümde benim nadide vatanımı bölmeye, 

parçalamaya, kardeş kavgası yaratanlara, öncelikle ıç; 
SOnSon çoŞımîza ve yırtık postalımıza kadar size geçit 

vermeyeceğiz..._______-----------------------------------------------

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocuk
ları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, dün 
yapılan Bursa 
Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Mütevelli Heyeti 
ne ikinci kez 
seçildi.
Sivil Toplum 
Örgütlerini 
temsilen ikinci

Sivri güven
kez Vakıf 
Mütevelli Heyeti 
seçimlerine 
katılan Tamer 
Sivri'nin yeniden 
seçilmesi Gem 
lik'te sevinçle 
karşılandı. 
Gemlik'te 
başlattığı Özür
lüler Şenliği’ni 
yurt geneline 
yayan Tamer 
Sivri, fakirlere 
ve özürlü 
çocuklara olan

yakınlığı ve 
onlara yaptığı 
yardımlarla 
biliniyor.
Engelli gençler 
için çeşitli iş 
projeleri üreten 
Tamer Sivri, 
kendini bu 
yönde haklı 
olarak sevdirir 
ken yaptığı çalış 
malara yenilerini 
eklemek için 
çalışmalarını 
sürdürüyor.

Umurbey Sulama Projesi TBMM’de
Seyfettin ŞEKERSÖZ
22 Temmuz 2007 
genel seçimlerinde 
MHP Bursa 
Milletvekili olarak 
TBMM'ne giren 
İsmet Büyükata 
man'ın soru 
önergeleri sürüyor. 
Büyükataman, 
Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu'na cevap
landırılmak üzere

soru önergesi verdi. 
MHP Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman, 
Umurbey Belde 
halkının tek 
geçim kaynağının 
zeytincilik 
Iduğunu belirterek, 
"Özellikle son yıllar
da yaşanan kuraklık 
sebebiyle zeytin 
bahçeleri yeterince 
sulanamamaktadır. 
Belde halkı yıllar

önce gündeme 
alınan sulama 
projesinin bir an 
önce faaliyete 
geçmesini bek
lemektedir" dedi. 
Büyükataman, 
önergesinde Çevre 
ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu'na 
şu soruları yöneltti. 
1- İznik Gölü’nden 
Umurbey beldesin 
deki 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 
Bakanlığınızın 
düşünceleri 
nelerdir.?

C3Bi'iıiııınııiBııi;ııııııi 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

Bahkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex, daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak'ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal 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.

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı , asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 normal daire
Gemlik Migros Karşısında, Doktor muayenehanesine uygun, çok merkezi, 
asansörlü, kaloriferli 3+1 140 m2 normal daire 
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri
www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 FaZT513,17 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Bilgi Teknoloji! ve Elektronik Haberleşme okul müdürlerine anlatıldı 

Elektronik haberleşme 
okullara giriyor

Celal Bayar Anadolu Lisesi Salonu’nda yapılan bil
gilendirme toplantısında konuşan İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hüseyin Zan, hiçbir okul ve özel eğitim kuruluşlarıyla 
evrak üzerinde bilgilendirme yapılmayacağını, bu işlemlerin 
ilgili web sayfasında yayınlanarak duyurulacağını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSOZ

Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından uygula
maya konulan Bilgi 
Teknolojisi ve 
Elektronik Haberleş 
me Okul Müdürleri 
ile okul sorumluları
na tanıtıldı.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Salonu’nda 
yapılan bilgilendirme 
toplantısına İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hüseyin 
Zan ile personelinin 
yanı sıra okul müdür
leri, yardımcıları ve 
okulların bilgisayar 
sorumluları ile Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı özel okullar 
ve sürücü kursları 
yöneticileri katıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
başlayan toplantıda 
okul müdürleri 
ve ilgili şeflerin 
sorumluluk alanları, 
karşılaşılacak 
sorunlar ve çözüm 
yolları ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 
web sayfası tanıtıldı. 
Toplantıya katılanlara 
kont£hakkında bilgi 
yere^İlçe. Milli 
Eğittin Şube Müdürü 
Hüseyin Zan, bundan 
sonra hiçbir okul 
ye özel eğitim kuru- 
luşuyla evrak üzerin 
de bilgilendirme 
yapılmayacağını, 
bu işlemlerin ilgili 
web sayfasında 
yayınlanarak duyuru
lacağını söyledi.
Resmi okulların 
hazırlanan K-12 isimli 
web sayfasından 
yararlanacaklarını 
duyuran Zan, özel 
okul ve kuruluşların 
ise kendilerinin

verecekleri web say
falarıyla haberleşme 
olacağını söyledi. 
Okulların bundan son 
ra belirlenen siteler 
de yayınlanacak teb 
liglerle bilgilendirme 
yapılacağını, bunun 
içinde okul müdür
lerinin öncelikli ola 
rak sorumlu olacak 
larını söyleyen 
Hüseyin Zan, "Müdür 
ler okulda bulunma 
dıkları zaman içinde 
yetkili ikinci kişiyi 
atayabilecekler, 
bunun yanında bil
gisayar yetkilisi de 
üçüncü kişi olarak

atayabilecektir. 
Ancak sorumluluk 
sadece okul 
müdürlerinin 
üzerinde 
olacaktır" dedi. 
Okul Müdürü ya da 
yardımcısının sabah 
okula geldiğinde 
ilk işlerinin mutlaka 
bilgi sayarı açarak 
ilgili vveb sayfasını 
bakmak olacağını 
hatırlatan Zan, 
"Milli Eğitim Bakanlı 
ğı genelgeleri 
buradan takip edile
cek, okullar bize 
ne olacak demeye
cekler, kendi işlerini

buradan takip 
ederek yapacaklar. 
Bizde İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
olarak okullara ve 
sürücü kurslarına 
gerekli yazışmaları 
bu yolla yapacağız" 
uyarısında bulundu. 
Toplantı, Eğitimin 
Bilgi ve Teknolojik 
Haberleşmeye 
geçmesiyle 
başlayan 
çalışmalarla 
ilgili tanıtımlar ve 
okul müdür ve 
sorumlularına verilen 
detaylı bilgilerle 
sona erdi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Ordumuz çok güçlüdür....
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör 

örgütüne karşı son harekatının başarısı 
tartışma götürmez.

Ancak, harekata da sadece terör örgütü 
çerçevesinde bakmamah.

Harekat, planlamasından, uygulaması
na; Hava Kuvvetleri'nin teknolojik gücü en 
olumsuz şartlarda dahi kullandığını kanıt
lamasına kadar birçok sonucu da 
beraberinde getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 yıl öncesine 
kadar ligindeki liderliğini kara gücündeki 
asker sayısının fazlalığı ile koruyordu.

Ancak teknolojideki gelişme, kara gücü 
sayınız ne kadar fazla olursa olsun çok da 
önemli olmadığını gösterdi.

Örneğin teknolojiyi elinde tutan İsrail, 
bölgede önemli oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri bu gelişmeyi 
bölgede erken fark eden ordu oldu ve 
süratle modernizasyona yöneldi.

Bir yandan küçük birliklere dönüşürken, 
teknoloji kullanımını da en üst seviyeye 
çıkardı.

Son operasyonla teknolojiye sahip 
olmakla birlikte onu en iyi seviyede kullan
abildiğini de dünyaya sergiledi.

Şimdi, "Bir ülkenin düzenli ordusuna 
karşı savaşsanız bu yete nekler önemli; 
ama gidip 4 beton binayı vurmak için kul
landığınız teknolojik başarı terörle müca 
delede fazla sonuç getirmez" diyenler ola
bilir.

Ancak şu iki noktanın unutulmaması 
gerekiyor:

Bölgenin koşulları, sadece ekonomik 
gücün değil, aynı zamanda, askeri teknolo
jiyi de en iyi kullanan ülkelerin sözünün 
geçtiğini gösteriyor..

Ayrıca 10-15 yıl öncesinde ağustos ayı 
sonu geldiğinde Gabar'dan, Cudi'den 
kışlaya inilirken; Kandil'in savaş uçakları 
için uzak mesafe olduğu söylenirken, 
bugün bunlar "mesele olmaktan" çıktı. 
Terör örgütüne

"Hangi şartta olursa olsun gelip seni 
vururum" mesajı açıkça verildi.

Bu mesaj dağdaki "alışanlar, çalışanlar 
ve kaytarmak için uğraşanlar" açısından 
önemli.

Ancak, elde edilen bu kazanımlar da iyi. 
değerlendirilmeli.

Askeri alanda kazanılan fırsat 1999'daki 
gibi heba edilmemeli.

Terör örgütünün silahı tamamen bırak
ma kararına varmasına kadar gidecek 
sürecin sonrasında yaşanacaklara da hazır 
olunmalı.

Nitekim, bugün Türkiye'nin düzenlediği 
operasyona karşı sert tepkiler gelmiyor, 
haklılığı teslim ediliyorsa, bunda tek başı
na diplomasi değil, demokratikleşme 
konusunda atılan adımların da büyük payı 
var.

Türkiye de bugün, ertesi günün 
hesabını iyi yapıp 1999'da kabule hazır 
olmadığı için yakalayamadığı fırsatı bu 
sefer elinden kaçırmamalı.

Burada en büyük görev de hükümete 
düşüyor.

Sadece kendi ürettiği çözüm modelleri 
yerine, Meclis'te "ortak aklı" yaratmak için 
uzlaşı zeminini de yaratması gerekiyor.

Bu başarıldığında çözümün çok rahat 
bulunacağı görülüyor.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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jahiıı; “telecek nesilleri ılii;iiııerehalı;ıyMz” Fahri Trafik Müfettişi 
sayısı artıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, kendi
lerini milletin efendisi 
değil, hizmetkarı ola 
rak gördüklerini 
belirterek, “Türki 
ye’de AK kadroların 
hizmetleri tescillen- 
miştir. Çünkü bu 
kadrolar, kendilerini 
milletin efendisi değil 
hizmetkarı olarak 
görüyor, seçimler için 
değil, gelecek nesiller 
için çalıyor” dedi. 
Başkan Şahin, AKP İl 
Yönetimi ile bir araya 
geldiği toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
‘Yerel Kalkınma 2004’ 
adı altında başlatılan 
hizmetler ile Bur 
sa’nın köklü değişim
lere sahne olduğunu 
söyledi. Seçim beyan
namesinde verilen 
sözler birer birer yeri 
ne getirildiğini anla
tan Başkan Şahin, 
“Hizmet süremizin 4. 
yılı doldurmak üzere 
yiz. Bu süre içinde 
verdiğimiz sözleri yer

ine getirmenin mutlu
luğunu yaşıyoruz. 
Bursa’da köklü 
değişikliklere hep bir
likte imza attık. O 
nedenle bugün halkı 
miza nasıl hesap 
vereceğimizi değil 
daha iyisini nasıl 
yapacağımızı anlat
mayı düşünüyoruz. 
4’ncü yıla girerken 
ilerlemenin ve deği 
şimin mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi. 
Bursa’da 3,5 yılda 35 
yılın telafisini yaptık
larını dile getiren 
Başkan Şahin, “Bazı 
vatandaşlar bugüne, 
kadar yaptığımız 
hizmetlerle önümüz 
deki seçimleri rahat 

lıkla alabileceğimizi 
söylüyor. Ama biz 
gelecek seçimler için 
değil, gelecek nesiller 
için varız, onun için 
çalışıyoruz. Çünkü biz 
kendimizi milletin 
efendisi değil, hizmet 
karı olarak görüyoruz. 
Bu yüzden yılların 
telafisini gidermeye 
gayret gösteriyoruz. 
Ulaşımdan, altyapıya, 
çevre yatırımlarından, 
kültür-sanata, sosyal 
projelere kadar her 
alanda Bursa kabuk 
değiştiriyor. Kentte 
sürekli bir değişim ve 
gelişme var” şeklinde 
konuştu.
“Bizim işimiz hizmet, 
biz Bursa’nın hizmet 

karıyız” diyen Başkan 
Şahin, AKP kadroların 
tek amacının Bursa’yı 
güzel hizmetler sun
mak olduğunu ifade 
etti. Farklı projeler ile 
Bursa’yı dikkat çeken 
farklı bir noktaya çek
tiklerini anlatan Baş 
kan Şahin, Bursa’nın 
yeni fotoğrafının 20 
12’de tamamlana 
cağını söyledi. 
Başkan Şahin, 
Bursa’ya hizmet 
serüve nin de hiçbir 
zaman rehavete 
düşmediklerini, 
hizmet düşün cesiyle 
çalışmalarına devam 
ettiklerini ifade etti. 
Türkiye’nin 2002 yılın
dan bu yana krizler 
yumağı olmaktan 
çıkıp, rahatlayan, 
güven ve huzur 
ortamını yaşayan bir 
ülke konumuna 
geldiğini ifade eden 
Başkan Şahin, karşı 
karşıya kalınan terör 
belasının da devlet ve 
millet birlikteliği ile 
çözüleceğini söyledi.

Türkiye’de görev 
yapan 11 bin 537 
fahri trafik müfettişi 
sayısı 26 bin 14'e 
çıkarılacak.
Trafik kazalarının 
önlenmesi, trafik 
polislerine yardımcı 
olunması, trafik 
kuralı ihlali yapan 
sürücüler hakkında 
suç tespit tutanağı 
düzenlenmesi ve 
tutanağın ilgili 
trafik birimlerine 
teslim edilmesine 
yönelik 1 Mayıs 
1997 tarihinde 
"Fahri Trafik 
Müfettişliği Görev 
ve Çalışma 
Yönetmeliği" yürür
lüğe konulmuştu. 
Yönetmeliğin, ilde 
kayıtlı motorlu araç 
sayısının binde biri 
oranında müfettiş 
görevlendirilmesini 
öngörmesi 
nedeniyle Türkiye 
genelindeki fahri 
trafik müfettişi 
sayısında da artışa 
gidilecek.
Trafikte tescilli 
araç sayısı 13 

milyon 6 bin 
816'ya ulaşan 
Türkiye'de, 
11 bin 537 olan 
fahri trafik müfettişi 
sayısı 26 bin 
14'e çıkarılacak. 
Ankara dışındaki 
tüm illerde fahri 
trafik müfettişi 
sayısı artırılacak. 
Trafikte tescilli 
araç sayısı 1 milyon 
142 bin 737 olan 
Ankara’da, 3 bin 
365 fahri trafik 
müfettişi görevli. 
Başkentte bin 80 
müfettiş fazladan 
görev yapıyor. 
Araç sayısı 2 
milyon 577 bin 
614'ü bulan İstan
bul'da ise 3 bin 
578 fahri trafik 
müfettişi açığı var. 
Antalya'nın fahri 
trafik müfettişi açığı 
871, İzmir'in 665, 
Manisa'nın 590, 
Konya'nın 524, 
Adana'nın 493, 
Mersin'in 489, 
Bursa’da 462, 
Balıkesir'de 436 
olarak belirlendi.
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Denizi doldurmak....
İstanbul’dan elektronik 

posta yollayan okurum şöyle 
sesleniyor:

“ Kadri Bey,
Bu konuyu gazetenizde 

ciddi bir malzeme olarak kul
lanmanızı ve bu işin ne kadar 
yanlış ve hatalı bir “eser” 
olduğunu defalarca belirt 
menizi ve umarım ama hiç 
zannetmiyorum ortaya çıka
cak kamuoyu ile bu işin kötü 
bir “eser” olacağını Gemlik’li 
Belediye Başkanımıza anlat
malıyız.

Ben, sizin yazınızda anlat
tıklarınızı bugün olduğu gibi 
hep büyüklerimizden dinle 
dim.

Benim çocuklarım da geri 
kalan sahilleri göremeden 
benden dinlemek zorunda 
kalacak sanırım.

Doldurulmuş ve çirkin 
haline tanık olarak. ”

Bir dostumuz yazımı 
okuyunca telefonuna sarılmış 
adeta feryad ediyor:

“Yahu, bu Gemlik’te sivil 
toplum örgütleri yok mu?

Her tarafı toprak kaya 
doldurup doğayı katletmek 
güzellik mi?

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadrlquler@hotmall.com

Siyasi partiler ne işe yarar. 
Kimsenin yapılanlara sesi 
çıkmıyor.

Yalnız gezmek için doğal 
yapı yok edilir mi?

Dünya doğallığı korurken 
biz yapaylaşmaya devam 
ediyoruz. Gemlik’te gezilecek 
alan mı yok?

O canım sahillerimizi 
betonlaştırdılar.

Sıra şimdi diğer yerlere mi 
kaldı. Yazık.

Doğa birgün bunun 
hesabını kendini bozanlardan 
sorar. ”

Bir başkası ise şöyle 
diyor:

“ Yazdıkların çok doğru.
Gemlik’e sonradan gelen

ler o güzelim sahilleri 
görmediler.

İnanıyorum ki görüp

yaşasalardı, bugünkü haline 
getirilmesini istemezlerdi.

Deniz kıyısı olan 80 bin 
nüfuslu bir ilçede kaç tane 
sandal var?

Bir sayın 500 tane bile 
yoktur.

Sandalı çekecek yer yok ki 
sandal olsun.

Şimdi Manastır dan 
Kayıkhane’ye kadar sahili 
dolduruyorlar. Tüm kıyılar 
yok edilecek. Koca koca 
taşların üzerine mi sandallar 
çekilecek.

Ne bir rıhtım, ne bir barı
nak var.

Kurşunlu’da Yat limanı 
yapıldı.

Narlı, Kapaklı, Fıstıklı ve 
Armutlu’da balıkçı barınakları 
var. Gemlik’te ne var?

Manastır’da oturanlar

sahilde gezmek istiyorlarsa 
aşağıya insinler.

Yeni yapılaşan Manastır’da 
yollara gezi bantları, bisiklet 
yolları yapılamaz mıydı?

Belediye Başkanımız 
doğayı koruyacağına bozu 
yor.

Vallahi yazık. ”
Tepkiler böyle..
Kimi de dolgunun dal

galarla bozulacağını beton 
yapılmasını istiyor.

Yakında Kalafat yeri de 
boşaltılacak.

Buralarda yapılan motor 
onarımları yapılamayacak.

Tekneleri çekecek yer bile 
kalmayacak.

Sahil dolgu projesi birşey- 
leri de birlikte yok edecek.

Kendimizi deniz kenarında 
bir kasabada yaşadığımız 
zamanla unutacağız.

Oysa bu sahiller daha fark
lı bir projeyle, kıyılar 
korunarak kamuya açılamaz 
mıydı?

Hayır bu kolay yok.
Popülist bir yaklaşım.
Manastır halkının gözünü 

boyamaktan başka birşey 
değil.

Exlazi haplarını satamadan yakalandı
Polislerin Yeni Mahalle’de şüphelendikleri 
bir kadının çantasında yapılan aramada iki 

poşet içinde uyarıcı extazi hapları ile ruhsatsız 
14’lük bir tabanca bulundu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe içinde 
uyuşturucu 
satanlara yöne
lik denetimlerini 
şıklaştıran 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri, Yeni 
Mahalle’de 
şüphelendikleri 
bir kadının çan
tasında poşet 
içinde extazi 
hap ile bir adet 
ruhsatsız 

tabanca 
ele geçirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Özlem 
Y. (22) isimli 
kadının 
hareketlerinden 
şüphelenen 
polis ekipleri 
elindeki çan
tanın içinde 2 
torba içinde 
yaklaşık 120 
adet uyarıcı 
extazi hap 
bulunurken bir 
adet 14’lü ruh

satsız tabanca 
ele geçirildi. 
Tabanca ile 
uyarıcı hapların 
daha önce de 
esrar maddesi 
satmaktan 
sabıkası olduğu 
ileri sürülen ve 
halen kayıp 
olarak aranan 
eşi Sezgin 
A.'ya (23) ait 
olduğunu 
söylediği iddia 
edilen 
Özlem Y.'nin

kucağında 
çocuğuyla 
getirildiği 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
sorgusu 
yapıldı. 
Çantasında 
hem uyarıcı 
hap hem de 
ruhsatsız 
tabanca ele 
geçirilen Özlem 
Y. sorgusu 
yapıldıktan 
sonra Adliye’ye 
sevk edildi.

KAŞEDE İTEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR 
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2007’nin en büyük 10 felaketi
Dünya her yıl 
olduğu gibi bu yıl da 
felaketlerden 
nasibini aldı.
Bu yılın en büyük 
10 felaketi ise 
şunlar: 
-Bengal 
Körfezi'nde tayfun 
Hızı saatte 240 
kilometreye ulaşan 
rüzgarla, 6 metreye 
ulaşan dev dalgaları 
beraberinde getiren 
Sidr kasırgası yılın 
en ölümlü kasır
galarından biri oldu 
ve 15 Kasım'da 
Bangladeş'in 
kıyılarını yerle bir 
etti. Ay sonunda 
3 bin 256 kişinin 
cesedi bulundu 
ve 880 kişi de 
kayıplar listesine 
girdi. Güney 
Asya'da son 20 
yılın en şiddetlisi 
olan Sidr kasırgası, 
4,7 milyon kişiyi 
etkiledi.
Çin'de maden 
faciası 
Çinli yetkililer,

17 Ağustos'ta 2 
madende facia 
yaşandığını ve 
milyonlarca 
metreküp suyun 
bastığı madenlerden 
birinde 172, 
diğerinde ise 
9 kişinin öldüğünü 
açıkladı.
Ganj'da gemi 
kazası 
Himalaya'daki 
karların erimesi 
Muson yağmurla 
rının Hindistan'ın

Bihar eyaletinde 
etkili olmasıyla 
Ganj nehri taşarken 
6 Ağustos'ta 100 
kişiyi taşıyan gemi 
battı.
Gemidekilerden 
11 'i yüzerek kıyıya 
ulaşır ken, sadece 
tek bir ceset bulun
du, diğer yolcuların 
cesetleri bile 
bulunamadı.
Peru'da deprem 
Peru'da 15 
Ağustos'ta Richter 

ölçeğine göre 
7,7 büyüklüğünde, 
yılın en büyük 
depremi oldu. 
Canete, Pisco, 
Chincha ve Ica 
kentlerini etkileyen 
depremde ölü 
sayısı resmi 
yetkililerce 595 
olarak açıklandı. 
Kayıtlara, 318 
kişi kayıp, 320 bin 
kişi depremzede ve 
76 bin ev yıkılmış 
olarak geçti. 
Yunanistan'da 
yangın 
Temmuz ile 
Ağustos ayında 
aşırı sıcaklar ve 
kuraklığa bağlı 
yangınlarda 
Yunanistan'daki 
ormanlık alanlar kül 
oldu. 77 kişi öldü, 
645 milyon avroluk 
hasar meydana geldi 
ve 150 bin hektar 
orman ve 24 bin 
zeytin ağacı yok 
oldu.
Brezilya'da 
uçak kazası

17 Temmuz'da 
Brezilya 
havayollarına 
ait bir A320 Airbus 
uçak düştü, 187 
kişi hayatını 
kaybetti. Yılın 
en ölümlü uçak 
kazasında yerde 
ölenlerle toplam 
ölü sayısı 199 olarak 
kayıtlara geçti. 
Mozambik'te 
silah deposunda 
patlama 
Aralarında birçok 
çocuğun bulunduğu 
80 kişi, 22 Mart'ta 
Maputo'daki silah 
deposundaki 
patlama yüzünden 
hayatını kaybetti. 
Kazada 400 kişi 
yaralandı. 1975 ile 
1992 arasındaki iç 
savaştan kalma 
silahlar ve bombalar 
bu depoda saklanıy
ordu.
Uganda'da trafik 
kazası
Bu yıl dünyada 
meydana gelen en 
ölümlü trafik kazası 

26 Ağustos'ta 
Uganda'da 
meydana geldi, 
57'si asker, 
15 asker yakını 
toplam 72 kişi öldü, 
40 kadar kişi 
yaralandı.
Vietnam'da 
köprü çöktü 
Vietnam'da 
inşaat 
halindeki bir 
köprünün 26 
Eylül'de çökmesiyle, 
şantiyede çalışan 
54 işçi öldü.
Yetkililer, şiddetli 
yağışların köprünün 
yapısına zarar 
verdiği açıklamasın
da bulundu 
Pakistan'da çığ 
felaketi 
Pakistan'da 
31 Mart ile 
2 Nisan arasındaki 
çığ felaketleri en 
az 40 kişinin 
ölümüne, onlarca 
evin karlar altında 
kalmasına 
yol açtı.

YILBAŞINA 4 GÜN KALDI 
HEDİYELİKLERİNİZİ ALDINIZ MI?
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Bursa’da 6 bin işyeri Kabahatlar Kanıınıı’na
135 bin işçi denetleniyor uymayanlara af yok
İş Teftiş Bursa Grup 
Başkanı Şenel Şen, 
2007 yılının 11 aylık 
döneminde 6 bin iş 
yerini ve 135 bin 
işçiyi, iş sağlığı 
güvenliği ve iş 
yürütme açısından 
denetlediklerini 
söyledi.
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği (BEŞOB) 
İşletmeler Üstü 
Eğitim Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 2. 
Çalışma Hayatı ile 
İlgili Bilgilendirme 
Toplantısında 
konuşan İş Teftiş 
Bursa Grup Başkanı 
Şenel Şen, İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığı 
hakkında bilgi verdi. 
Kurulun çalışma 
hayatıyla ilgili 
mevzuatın

IIIM kıırsiyerlerintleıı örnek daraış
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin sanat 
ve meslek edindirme 
kurslarında (BUS- 
MEK) kuaförlük 
mesleğini öğrenen 
kursiyerler, çocuk 
yetiştirme yurdu ve 
huzurevinden sonra 
Altı Nokta Körler 
Derneği’nin üyelerinin 
saçlarının bakımlarını 
yaptı.
BUSMEK Hürriyet 
Eğitim Merkezi 
kuaförlük bölümü 
eğitmenleri ve öğren
cileri Altı Nokta 
Körler Derneği’ni 
ziyaret ederek dernek 
üyesi kadınların 
saçlarını kestiler. 

KflŞ€D€ B€KL€AA€K YOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
(fSAATTE TESLİM EDİLİR
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uygulanmasını 
denetlediğini 
belirten Şen, 10 
ilde oluşturulan 
grup başkanlıkları 
ve 570 müfettişle 
görevlerini yerine 
getirdiklerini 
açıkladı. Bursa'da 
1985'ten beri görev 
yaptığını hatırlatan 
Şen, "Bursa sürekli 
gelişmekte olan 
bir şehir. 8 tane 
organize sanayi 
bölgesi bulunuyor. 
Bunun sonucunda 
iş kazaları da 
artıyor. Biz de dene
timlerimizi arttırarak 
iş kazalarının önüne 
geçmeye çalışı 
yoruz. 2007 yılının 
11 aylık döneminde 
6 bin iş yerini dene
tledik. Bu denetim
lerin 3 bin 200'ü iş

Dernek çatısı altında 
550 üye bulunduğunu 
anlatan Altı Nokta 
Körler Derneği 
Başkanı Yakup 
Yılmaz ve saç bakım
larını yaptırmanın 
mutluluğunu yaşayan 
kadınlar, etkinlikten

yürütme yönünden, 
2 bin 800'ü de iş 
sağlığı güvenliği 
yönünden yapıldı" 
dedi.
Toplantının diğer 
konuşmacıları Bağ- 

dolayı Büyükşehir 
Belediyesi ve BUS
MEK yetkililerine 
teşekkür ettiler. 
Dernek üyelerinden 
19 yaşındaki Nilay 
Güneş ile ev hanımı 
Aysel Yıldırım, “Kendi 
kendimize kuaföre 

Kur İl Müdürü Ekmel 
Yaman, Bağ- 
Kurluların sosyal 
haklarını, SSK İl 
Müdürü Ali Gencer 
de kurum hakkında 
bilgi sundu.

gidemiyoruz. 
Binlerine muhtaç 
olmak zorundayız. 
Bugün saçlarımızın 
derneğimizde 
kesilmesi bizi çok 
mutlu etti. Bu tür 
faaliyetlerin 
devamını diliyoruz” 
dedi.
BUSMEK Hürriyet 
Eğitim Merkezi İdare
cisi Arzu Doğan ile 
kuaför öğretmeni 
Safiye Göktepe de 
kurs eğitmenleri ve 
öğrencileriyle Altı 
Nokta Körler Derneği 
üyelerinin saçlarını 
kesmenin kendileri 
için çok önemli 
olduğunu söyledi.

Nisan 2005'te yürür
lüğe giren 5326 
Sayılı Kabahatler 
Kanunu'na 
uymayan vatan
daşlara kolluk 
kuvvetleri tarafın
dan 20 ile 5 bin YTL 
arasında para ceza
sı uygulanıyor. 
Bursa'da polis, 
özellikle internet 
kafelerde sigara 
içenlerle, içenlere 
göz yuman işlet
mecilere kanun 
gereği para cezası 
kesiliyor. Zabıtalar 
ise pazarda nara 
atarak vataşdaşları 
rahatsız eden 
satıcılara 50 YTL 
ceza kesiyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından kanunda 
belirtilen maddelere 
aykırı hareket eden 
kişilere idari para 
cezası kesiliyor. * 
Özellikle yasak 
olmasına rağmen 
küçük yaştaki 
çocukların da 
velilerin izniyle 
bulunduğu internet 
kafelerde isgara 
içenlere 50 YTI para 
cezası uygulanıyor. 
Yapılan tüm 
uyarılara rağmen 
internet kafelerde 
isgara içenlerle 
içenlere göz yuman 
işletmeciler para 
cezasından 
kurtulamıyor. 
Bursa merkez 
Yıldırım, 
Osmangazi ve 
Nilüfer ilçelerinde 
polis, gelen 
şikayetler üzerine 
denetlediği internet 
kafelerde sigara 
içenlere idari para 
cezası kesiyor. 
Toplum düzenini, 
genel ahlakı, genel 
sağlığı, çevreyi ve 
ekonomik düzeni 
korumak amacıyla 
çıkartılan 
Kabahatler Kanunu, 
gürültü çıkaran, 
çevredeki vatan
daşları rahatsız 
etmek, sarhoşluk, 
kumar oynamak, 
dilencilik, kamu 
binalarının kapalı 
alanlarında sigara 
içmek, çöpleri belir
tilen yer ve zaman 
dışında ev önüne 
çıkartmak, kapıdan 
satış yaparak halkı 

rahatsız etmek gibi 
davranıylara para 
cezası öngörüyor. 
Ceza kesilenler 
arasında sevgilisi 
için sokağa gül 
döken ve nara atıp 
gürültü çıkaran, 
parklarda alkol alıp 
çevredeki vatan
daşları rahatsız 
eden ve kumar 
oynayan şahıslar 
da yeralıyor.
VATANDAŞIN 
BİLMEDİĞİ 
CEZALAR 
1 Nisan 2005’te 
yürürlüğe giren 
Kabahetler 
Kanunu'nda belir
tilen bazı ceza oran
ları şöyle; lüüyetkili 
makamlar tarafın
dan adlî işlemler 
nedeniyle ya da 
kamu güvenliği, 
kamu düzeni veya 
genel sağlığın 
korunması amacıy
la, hukuka uygun 
olarak verilen emre 
aykırı hareket eden 
kişiye 100 YTL ceza 
kesiliyor.
Dilencilik yapan 
kişiye 50, kumar 
oynayan kişiye 
100, sarhoş olarak 
başkalarının huzur 
ve sükununu 
bozacak şekilde 
davranışlarda 
bulunan kişiye 50, 
başkalarının huzur 
ve sükununu 
bozacak şekilde 
gürültüye neden 
olan kişiye ise 50 
YTL ceza kesiliyor. 
Pazarda nara 
atarak vatandaşları 
rahatsız eden 
kişilere de 'Mal 
veya hizmet 
satmak için 
başkalarını 
rahatsız eden 
kişi 50 YTL İdarî 
para cezası ile 
cezalandırılır* 
maddesi gereği 
50 YTL ceza 
kesiliyor.
Yetkili makamların 
açık ve yazılı izni 
olmaksızın meydan, 
cadde, sokak veya 
yayaların gelip 
geçtiği kaldırımları 
işgal eden veya 
buralarda mal 
satışa arz eden 
kişiye, belediye 
zabıta görevlileri 
tarafından 50 YTL 
ceza kesiliyor.



Gemlik KHrfez Sayfa 828 Aralık 2007 Cuma

Yılbaşı öncesi 
mesaiyi arttıran 
hırsızlara darbe

Bar ve diskolara şok baskın

Bursa'da bir Tekel 
deposundan çok 
sayıda içki ve siga 
ra çaldıkları öne 
sürülen hırsızlar, 
polis tarafından 
yakalandı.
Aralarında garson, 
aşçı ve güvenlik gö 
revlisinin de bulun
duğu 4 zanlıdan 
3'ünün çok sayıda 
suçtan kaydı oldu 
ğu ve arandıkları 
bildirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldı 
rım ilçesi Akçağla 
yan Mahallesi Park 
Sokak'taki Kazım 
Şen'e (42) ait depo 
ya anahtar uydurup 
giren 4 şahıs, çok 
sayıda içki ve siga 
rayı özel bir otomo
bile yükleyerek kaç 
tı. İş yeri sahibinin 
ihbarının ardından 

olayla ilgili araştır
ma başlatan Yıldı 
rım İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Araştır 
ma Büro Amirliği 
ekipleri, 16 CAP 
plakalı otomobili 
Kurdoğlu Mahallesi 
Derebaşı Sokak 
üzerinde park halin 
de buldu. Aracın 
İ.D. isimli şahsa ait 
olduğunu belirleyen 
ekipler, şahsın evi 
ne baskın yaptı. 
Savcılık izniyle 
otomobil ve evde 
yapı lan aramalarda 
evin bodrumuna 
gizlenmiş 170 
adet rakı ile 20 
karton sigara 
ele geçirildi. 
Soruşturmayı geniş 
leten polis, G.K. 
(25), C.A. (23), D.£. 
(22) ve T.Ç.'yi (22) 
gözaltına aldı.

Bursa Tarım İl 
Müdürlüğü Gıda ve 
Kontrol Şubesi'ne 
bağlı ekipler, Ulu 
dağ'da faaliyet gös 
teren bar, disko ve 
sucuk evlerine gece 
yarısı şok baskın 
yaptı. Denetimlerde 
üretim izni olmadığı 
tespit edilen 130 şişe 
şaraba el konulurken, 
yine üretim izni olma 
yan 30 kilo sucuk 
imha edildi.
Yılbaşı öncesinde 
misafirlerini ağırla
maya hazırlanan 
Uludağ, Kontrol Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 2 
ekipten oluşan 8 kişi
lik tarafından yapılan 
şok baskınla

Ağaç keserken başına kütük çarptı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, ağaç 
keserken başına 
kütük çarpan şahıs 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
İnegöl'e bağlı Çiftlik 

denetlendi. Disko, 
bar ve sucuk evle 
rinin mutfak, depo 
üretim ve tüketim 
alanları denetlendi. 
Raflarda bulunan ve 
müşterilere satılan 
içkilerin üretim izni 
olup olmadığını kont 
rol eden ekipler, 
birçok mekanın yüz 
de 90 oranında kural
lara uyduğunu tespit 
etti. 3 yıldızlı bir ote 
lin mutfağına giren 
ekipler, uzun zaman 
evvel üretildiği öğre
nilen 130 şişe şarabı, 
üretim izni olmadığı 
gerekçesiyle el 
koyarak imha etti. 
Ekipler, daha sonra 
aynı otelin altında 

köydeki ormanlık 
alanda ağaç kesen 
Enver Kuday (61), 
kestiği kütüğün 
başına isabet etmesi 
neticesinde ağır 
yaralandı. Yakınları 

faaliyet gösteren 
bir sucuk evini dene
tledi. Buradaki 
manzara karşısında 
şaşkına dönen 
ekipler, müşterilere 
satılmak için 
bekleyen 30 kiloya 
yakın sucuğun üre
tim izni olmadığını 
belirledi. Sucuk 
evinin mutfağında 
inceleme yapan 
ekipler, 5 kilo tavuk 
kanadının da 
bozulduğunu ve 
koktuğunu tespit etti. 
Gıda ve Kontrol 
Şube Müdürlüğü 
memurları sucuk ve 
kanatları imha etti. 
Her iki yere de 
5179 sayılı 

tarafından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Kuday, 
durumunun ciddi 
olması üzerine 
Bursa'daki özel 
bir hastaneye sevk 

Gıdaların Üretim 
Tüketim ve 
Denetlenmesine 
Dair Kanun'un 
29. maddesine 
göre para cezası 
kesilerek, 
eksikliklerin gide 
rilmesi için 15 
gün süre verildi. 
İçki ve alkollerin 
üretim izni olmadan 
barlara dağıtıldığını 
belirten Gıda ve 
Kontrol Şube 
Müdürü Erdal 
Kuzucu, "Bar 
ve disko sahipleri 
şüphelendikleri 
durumlarda 
hemen bize 
müracaat etsinler" 
dedi.

edildi. Kuday, 
kafa travmasına bağlı 
kafatası çökmesi ve 
beyin kanamasından 
hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

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

| Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

£

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m’ SATILIK DAİRE 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde) Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

İ

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

K.Kumlâ’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

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

i: î» 
I
s

i
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“2008 yılı 
2007’den daha

ÇİZİYORUM

zorlu geçecek”
■ "31 Güler’in kaleminden

Ankara Ticaret 
Odası (ATO) 
Başkanı Sinan 
Aygün, makro 
ekonomik 
göstergelerin, 
2008 yılının 
2007'ye göre 
daha da zorlu 
geçeceğine 
işaret ettiğini 
bildirdi. 
Türkiye'nin yaşadığı 
ekonomik sorunların 
temelinde yanlış 
para ve kur poli
tikasının yattığını 
söyleyen Aygün, 
2008 yılına yeni bir 
vizyonla başlanılma- 
ması durumunda, 
enflasyon ve 
büyüme hedefinin 
yine tutmayacağını 
kaydetti.
ATO Başkanı Aygün, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'nin 2007 
yılını parlak bir man
zarayla kapata- 
madığını, 2008'e de 
önemli ekonomik 
sorunlarla baş
landığını dile getirdi. 
Hükümet'in artan 
makro dengesizlik
leri 2008'de azaltmak 
için yeni yıla yeni 
zamlarla ve vergi 
artışlarıyla girdiğini 
kaydeden Aygün, 
cari işlemler açığı ve 
özel sektörün dış 
borçlanmasını azal
tacak önlemlerin 
kimsenin aklına 
gelmediğini söyledi. 
Aygün, ”2007 bir 
yandan büyüme 
hızının yavaşladığı 
bir yandan da 
enflasyonun yük
seldiği bir yıl oldu. 
İşsizlik yine büyük 
sorun olmaya devam 
etti. Türkiye 
ekonomisinin en 
zayıf yanı olan cari

işlemler açığındaki 
büyüme ise sürdü. 
Türkiye 2007 yılını 
ekonomik olarak kri
tik bir noktada 
tamamlayıp, 2008 
yılına giriyor" diye 
konuştu.
"TÜRKİYE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BÜYÜME 
ORTAMINDAN 
UZAK"
Aygün, Türkiye'nin 
sürdürülebilir 
büyüme ve fiyat 
istikrarı ortamından 
çok uzak olduğunu 
dile getirdi. Türkiye 
ekonomisinin, 2001 
krizinden sonra 
büyümenin hız
landığı, enflasyonun 
aşağı doğru indiği 
bir dönem 
yakaladığını belirten 
Aygün, 2006 yılıyla 
birlikte bu eğilim 
bozulmaya 
başladığını belirtti. 
Aygün, "2002 yılında 
yüzde 7.9, 2003 yılın
da yüzde 5.9, 2004 
yılında yüzde 9.9, 
2005 yılında yüzde 
7.6 ve 2006 yılında 
yüzde 6 oranında 
gerçekleşen büyüme 
hızının, bu yıl yüzde 
4 civarında kalacağı 
anlaşılıyor. 2005 yılı 
sonunda yüzde 
7.7'ye kadar ger
ileyen enflasyon 
geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da yine yüzde 
10*a yakın bir nok
taya çıkacak" dedi.

İGemlik Mire ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GBMİİK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
-------------- -----------

VENÜS SİNEMAŞL
Filmin Adı (Rezervasyon

Tel :513 33 2i)
SAKLI YÜZLER

SATILIK
2004 MODEL OPEL ZAFİRE

1,6 ELEGANCE 
KLİMA-ÇİFT SUNROFF-ABS 

TEL: 0532 255 45 01

SATILIK
Az kullanılmış 40 binlik 

otomatik Kömürlü 
Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel : 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 

TEMİZLİK ELEMANI 

MARKETTE ÇALIŞACAK 
TEZGAHTAR VE 

KASİYER aranıyor 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İMAM ASLAN 

DİNLENME TESİSLERİ 
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen ve Özel Aykent İlköğretim Okulu’nun 
sponsorluğunu yaptığı Atatürk Koşusu’nda dereceye girenler ödüllendirildi

Atatürk için koştular

Ercüment ESEN
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
Ankara'ya gelişinin 
88.yıl dönümü anma 
etkinlikleri kapsamın
da dün İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nce 
2007*2008 öğretim yılı 
AtatürkKoşusu 
düzenlendi.
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’nun da 
sponsorluğunu 
yaptığı koşuda 
öğrenciler derece 
girmek için birbirleri 
ile kıyasıya yarıştı. 
İlçemiz Dere 
Boyu’ndan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu'na kadar olan 
güzergahta yapılan 
yarışmalar 6 kate
goride yapıldı. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu önünde 
kurulan bitişe kadar 
yol güzergahında 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü trafik ekip
lerince sıkı önlem 
alırken sporcuların 
rahat ve emniyetli 
koşmaları sağlandı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürleri Akif

Alanlar'ın da takip 
ettikleri Atatürk 
Koşusu’na katılan 
tüm öğrencilere 
koşu sonrası Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu'nda yemek 
verildi.
Yarışmaya katılan 
okulların Müdür ile 
öğretmenlerinin de 
katıldığı Atatürk 
Koşusu’nun ödül 
töreni de Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu salonunda 
yapıldı.
KÜÇÜK KIZLAR 
TAKIM VE FERDİ 
DERECELERİ 
72. Büyük Atatürk 
Koşusu’nun ilk kate
gori olan küçük kızlar 
takım yarışmasında 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
birinci, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu ikin
ci ve Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
takımı da üçüncü 
oldu.
Küçük kızlar ferdi 
sıralamasında ise; 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu'ndan 
Hilal Öztürk birinci, 
Lale Kemal İlköğretim 
Okulu'ndan Esra Deş

ikinci, 11 Eylül İlköğ 
retim Okulu'ndan 
Merve Ceylan’da 
üçüncü sırayı aldı. 
KÜÇÜK ERKERLER 
TAKIM VE FERDİ 
DERECELERİ 
Küçük Erkekler takım 
yarışmasında Çınar 
İlköğretim Okulu 
birinci, Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
ikinci, 11 Eylül İlköğ 
retim Okulu üçüncü 
sırayı aldı. Küçük 
erkekler ferdi yarış
masında Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu’ndan 
Gürkan Aydın birinci 
olurken, Çınar İlköğ 
retim Okulu’ndan 
Sezer Kırlak ikinci, 
11 Eylül İlköğretim

Okulu’ndan Osman 
Gölcük ise 
üçüncü oldu.
YILDIZ KIZLAR 
TAKIM VE FERDİ 
DERECELERİ 
Yıldız kızlar takım 
yarışmasında Şehit 
Etem İlköğretim Oku 
lu birinci, Çınar İlköğ 
retim Okulu ikinci, 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu da 
üçüncü sırayı aldı. 
Yıldız kızlar ferdi 
yarışmasında Çınar 
İlköğretim Okulu'ndan 
Fatma Sarı birinci, 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu'ndan 
Sevgi Tepecik ikinci, 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu'ndan 

Kübra Can ise 
üçüncü sırayı aldı. 
YILDIZ ERKEKLER 
TAKIM VE FERDİ 
DERECELERİ 
Yıldız erkekler takım 
yarışmasında Lale 
Kemal Kılıç İlköğretim 
Okulu birinci, Çınar 
İlköğretim Okulu 
ikinci, Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 
takımı da üçüncü 
oldu. Yıldız erkekler 
ferdi yarışmasında, 
Çınar İlköğretim 
Okulu'ndan Mesut 
Al birinci, Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim Oku 
lu'ndan Abdullah 
Ersoy ikinci, yine 
Lale Kemal İlköğretim 
Okulu'ndan Aymet 
Baykan üçüncü oldu. 
GENÇ KIZLAR 
TAKIM VE FERDİ 
DERECELERİ 
Genç Kızlar takım 
yarışmasında Anado 
lu Meslek Lisesi ve 
Kız Meslek Lisesi 
birinci, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ikin
ci, Gemlik Lisesi ise 
üçüncü oldu. Genç 
kızlar ferdi yarış
masında İmam Hatip 
Lisesinden Remziye 
Sarı birinci, Gemlik

Lisesi'nden Eda 
Üzmezler ikinci, 
Kız Meslek 
Lisesi'nden Elif 
Erdem üçüncü oldu. 
GENÇ ERKEKLER 
TAKIM VE FERDİ 
DERECELERİ 
Genç erkekler takım 
yarışmasında İmam 
Hatip Lisesi birinci, 
Endüstri Meslek 
Lisesi ikinci, Celal 
Bayar Lisesi üçüncü 
oldu. Genç erkekler 
ferdi yarışmasında 
İmam Hatip Lisesi’n 
den Görkem Oğral 
birinci, Endüstri 
Meslek Lisesi’nden 
Oğuzhan Karslı ikinci, 
İmam Hatip Lisesi’n 
den Mustafa Mızrak 
ise üçüncü oldu. 
72. Büyük Atatürk 
Koşusunda derece 
alan takım ve sporcu
lara kupaları ile madal 
yaları Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Salonu’nda düzenle
nen törenle verildi. 
Kategorilerinde birin
ci olan yarışmacılar 
17 Ocak'ta Burşa'da 
yapılacak olan İl 
birinciliği yarış
malarında Gemlik'! 
temsil edecekler

I
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Kalıtımsal kalın 
bağırsak hastalığı

İlaçiçmeden önce dikkat
Ailesel aktarımh 
kalın bağırsak hasta 
lığının kalıtımsal bir 
hastalık olduğu ve 
hastalığın erken yaş 
larda tedavi edilme 
mesi durumunda 
kansere dönüştüğü 
bildirildi.
25 Aralık Devlet 
Hastanesi Genel 
Cerrahı Opr. Dr. 
Çağatay Demirci, 
Familial Adeno 
matöz Polipozis 
Koli’nin (Ailesel 
aktarımh kahn 
bağırsak hastalığı) 
kalıtsal kökenli 
ve çok ciddiye 
alınması gereken 
bir hastalık 
olduğunu belirtti. 
Opr. Dr. Demirci, 
"Diğer bağırsak 
kanserleri gibi 6O'lı 
yaşlarda ortaya 
çı kan bir durum 
değil dir. Baskın 
genlerle geçiş 
olması durumunu 
daha hassas 
kılmaktadır. Çünkü 
bir kişide tespit

I edildiğinde mutlak 
। yakın aile birey- 
I lerinin de en kısa 
| zamanda tarama 

programına alınması 
gerekir. Tespit 
edildiğinde ise en 
kısa zamanda tedavi 
edilmelidir, çünkü 
sonuç kaçınılmaz bir 

şekilde erken 
yaşlarda kanser
leşmedir" dedi.
10 bin kişi de bir 
sıklıkta görülen 
hastalığın genelde 
tanı konma yaşının 
25 olduğunu 
kaydeden Opr. 
Dr. Demirci, 
hastalığın kalıtımsal 
ve kanser öncüsü 
bir hastalık 
olduğunu dile 
getirdi. Hastalığın 
belirtileri arasında 
dışkı kanalından 
kanama, karın ağrısı, 
ishal ve sümüksü 
kıvamda dışkılama 
şeklinde şikayetler 
olduğuna dikkat 
çeken Opr. Dr. 
Demirci, hastalığın 
belirtilerinin 30'lu 
yaşlarda ortaya çık
tığını ancak bu 
şikayetlerin sıklıkla 
artık kanserleşmiş 
durumun bulguları 
olduğunu vurguladı. 
Hastalığın tedavi 
edilmediğinde 40'lı 
yaşlarda artık 
kanserleşmiş 
olduğunu belirten 
Opr. Dr. Demirci, 
“Hastalık kalıtımsal 
olduğundan birinci 
derece akrabalar 10- 
12 yaşından itibaren 
mutlak tarama pro
gramına alınmalıdır" 
diye konuştu.

Yerinde, uygun 
dozlarda ve sürelerde 
kullanıldığında hayat 
kurtarıcı olan ilaçlar 
bazen hayatımızı 
karartabiliyor; sürekli 
hasta, sakat kalma 
miza hatta ölmemize 
bile sebep olabiliyor. 
Amerika gibi gelişmiş 
bir ülkede bile ‘ilaç 
tedavisindeki yan
lışlardan yılda 1.5 
milyon insanın et 
kilendiği ve bunların 
7 binin bu sebeple 
öldüğü' bildiriliyorsa, 
siz varın bizdeki 
durumu hesap edin. 
İlaç kullanıyorsanız 
aşağıdaki uyarıları 
mutlaka dikkate 
almalısınız.
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, anlattı. 
YANLIŞ İLAÇ 
Hastalar çeşitli 
sebeplerle yanlış ilaç 
alıyor olabilirler. Bu, 
reçetenin doğru 
okunmamasından, 
eczacının isim benz
erliği veya dalgınlıkla 
yanlış vermesinden 
veya hastanın ilaçla 
rını karıştırmasından 
kaynaklanabilir.
Doktor yazılarının 
kötü olması evrensel 
bir sorundur; okun
ması zor yazılar için 
‘doktor yazısı' deyimi

neredeyse her dilde 
vardır. Bunun tek 
çaresi ise, reçetelerin 
el yazısı ile değil, 
elektronik ortamda 
yazılması (e-reçete) 
ve hastanelerde de 
barkod sistemine 
geçilmesidir.
Arkadaş tavsiyesi ile 
ilaç almak, ilacın son 
kullanım tarihinin 
geçmiş olması ve , 
uygun şartlarda 
muhafaza edilmemesi 
de ciddi olumsuzluk
lara yol açabilir.
YANLIŞ TEDAVİ 
SÜRESİ
Her ilacın hastadan 
hastaya değişen 
belirli bir kullanım 
süresi vardır. Bu 
süre gereğinden az 
olduğunda tedaviden 
beklenen yarar 
sağlanamaz veya tam 
aksine tedavi 

süresinin gereksiz 
yere uzatılması 
birçok olumsuzluğa 
sebep olabilir. 
Mesela, astım 
krizlerinde kısa süreli 
kullanılan kortizon 
hayat kurtarıcı olmak
la beraber, bu ilacın 
‘iyi geliyor' diye 
ihtiyaç olmadığı 
halde uzun süre 
alınması bazen 
ölümcül de olabilen 
pek çok ciddi yan 
etkilere yol açar. 
İLAÇ ALERJİLERİ 
Hastalar daha önce 
alerji veya başka 
türlü istenmeyen 
etkilere yol açmış 
ilaçların isimlerini 
mutlaka not etmeli 
ve muayene olduğu 
doktora bildirmelidir. 
Hiçbir doktorun 
kimin daha önce 
hangi ilaca karşı 
alerjisi olduğunu 
bilmesi mümkün 
olmadığı gibi, hangi 
ilaçların alerji yap
tığını gösterecek tek 
bir test de yoktur. 
DOZ YANLIŞLARI 
İlaç dozları hastalığın 
ağırlığına, hastanın 
yaşı ve cinsiyetine, 
kilosuna göre 
belirlenir. Gereğinden 
yüksek dozlar ciddi 
yan etkilere yol 
açabilirken, düşük 
dozlarda ise bekle
nen etki elde 
edilemez.

Özellikle antibiyotik 
tedavilerinde ilacın 
dozu kadar günde 
kaç kere alınacağı da 
çok önemlidir.
Dozlar atlanmamak 
veya doz aralıklarının 
keyfi olmamalıdır. 
İLAÇLARIN 
VERİLİŞ YOLU 
ilaçların verilme 
yolları da çok 
önemlidir. Mesela, 
heparin damara 
veya deri altına 
yapılması gereken 
bir ilaçtır, kas içine 
zerk edilmemelidir. 
Bazı kanser ilaçlan 
ise mutlaka damara 
zerk edilmelidir; 
yanlışlıkla cilt 
altına kaçan bu 
tür ilaçlar deride 
nekrozlara yol 
açabilir.
KAN TETKİKLERİ 
YAPILMALI 
Bazı İlaçların 
dozlarının kan 
tahlilleri yapılarak 
buna göre düzenlen
mesi gerekir. Mesela 
kan sulandırıcı bir 
ilaç olan kumadin 
alan hastaların 
belirli zamanlarda 
protrombin zamanı 
testini yaptırmaları 
gerekir. Benzer 
şekilde kemoterapi 
gören hastaların 
da tedaviden 
önce kan tablosu 
mutlaka incelen- 
melidir.
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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 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

I

■ X.

B r—

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 Yalnyz185

E 
RI

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
28 Aralık 2007 Cuma 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 20 05 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2939 

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-i ‘ ıctlık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. K. .J/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



28 Aralık 2007 Cuma Gemlik
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İpek Yolu'nda sinema kervanı
Tarihsel, kültürel ve

DİSKOTEK DİZAYNINDA 
YAPTIĞIMIZ EĞLENCE 

MEKANIMIZA 
TÜM GENÇLERİMİZİ 

BEKLİYORUZ
Z DOĞUM GÜNÜ EĞLENCELERİ

-Z PARTİLERİNİZ
Z ÖZEL GECELERİNİZ 
Z TOPLANTILARINIZ VE

YILBAŞI PARTİSİ 
İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.....
ANATOLİA CAFE

İSTİKLAL CAD. BORA SK. NO: 5
TEL: (0.224) 512 33 12

ticari işlevler yük
lenerek, güzergahın
daki her coğrafyada 
kültürlerarası diyalo 
ğun ve barışın simge
si olan İpek Yolu, gü 
nümüzde de benzer 
işlevini sürdürüyor. 
Bu tarihsel rota üze 
rinde olan ve olma 
yan çeşitli kültür ve 
ülkelerin, yedinci sa 
nat sinema aracıyla 
yakınlaşması amacıy
la düzenlenen “Ulus 
lararası Bursa İpek 
Yolu Film Festivali”, 
Anadolu'da ipeğin 
anavatanı olan 
Bursa'dan 7 ile 13 
Aralık tarihleri arasın
da ikinci kez yedinci 
sanat tutkunlarıyla 
buluşuyor.
II. Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film 
Festivali’nin Onursal 
Başkanlığını Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, Festival Başkan 
lığını ise sinema tari
hçisi ve yazarı Bur 
çak Evren üstleniyor. 
İpek Yolu Festiva 
li’nde bu yıl, Çin’den

ABD’ye, Rusya’dan
Almanya'ya dek 
dünyanın çeşitli 
ülkelerinde İlk uzun 
metrajlı filmlerini 
çeken yönetmenlerin 
filmleri yarışacak. 
11 “ilk film”ln katıl 
dığı “Uluslararası 
Altın Karagöz Film 
Yarışması”nda Tür 
kiye’yi Aren Perde 
ci’nin 2007 tarihli 
filmi “Yanlış Zaman 
Yolcuları” temsil ede
cek. Uluslararası 
saygın isimlerden 
oluşan yedi kişilik 
büyük jürinin seçe
ceği “en iyi ilk film”, 
40 bin USD ile “Altın 
Karagöz” ödülünün 
sahibi olacak. 
Festivalde ayrıca; 
“En İyi Kadın Oyun 
cu”, “En İyi Erkek 
Oyuncu” ve “En İyi 
Yönetmen” dallarında 
da Altın Karagöz ödü 
lü verilecek.
AHMET VEFİK PAŞA 
ONUR ÖDÜLÜ 
FATMA GİRİK’İN 
“İpek Yolu”nda her 
yıl bir Türk sinema 
asına, BursalI bir 
sanatçı veya bilim 

adamının anısına 
“onur ödülü” verile
cek. Ödülün adı bu 
yıl için “Ahmet Vefik 
Paşa Onur Ödülü” 
olarak belirlendi. 
Geçen yıl aynı ödül 
Muhsin Ertuğrul 
adına verilmişti. 
Festival Komitesi, 
“Ahmet Vefik Paşa 
Onur Ödülü”nün 
“Fatma Girik”e veril 
meşini kararlaştırdı. 
Türk sinemasına ya 
rım asrı aşkın hizmet 
eden ve daha sine
madaki ilk yıllarında 
“yıldız” konumuna 
yükselerek, bu ba 
şansını günümüze 
kadar taşıyan Fatma 
Girik, ödülünü geçen 
yılkı umut ödülünün 
sahibi Çağan 
Irmak’tan alacak. 
ÖZEL GÖSTERİMLER 
Her geçen yıl daha 
da zenginleşen Türk 
sineması, 2007 yılın
da da önemli sayıda 
film üretti. Bunlardan 
bir bölümü yurt dışı 
festivallerde Türki 
ye’yi temsil ederek, 
büyük başarılara 
imza attı. “İpek Yolu”, 

bu yılın son döne-
minde çekilen Türk I 
filmlerini, oyuncu ve 
yönetmenlerinin de > 
katılımıyla düzenle 
necek özel gösterim
ler aracılığıyla Bursa 
lı sinemaseverlerle 
buluşturuyor.
Türk sinemasının en 
yeni örneklerinden 
bir seçkiye yer veren 
bu bölümde; Aydın 
Sayman’ın “Janjan”, 
Reis Çelik’in “Mülte 
ci”, Hamdi Alkan’ın 
“Bayrampaşa Ben 
Fazla Kalmayacağım” 
ve Tayfun Pirselim 
oğlu’nun “Rıza”, Sel 
ma Köksal’ın yönet
menliğini yaptığı 
“Fikret Bey” filmleri 
yer alacak.
YARIŞMA 
HEYECANI 
II. Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film Festi 
vali’nde bu yıl yeni 
bir yarışma heyecanı 
başlıyor. Festivalde 
ilk kez “Ulusal Altın 
Karagöz Kısa Film” 
ve “Ulusal Altın Kara 
göz Belgesel Film” 
yarışmaları gerçek
leştirilecek.

kebap ve YEMEK SALONU
KEBAP ve YEMEK SALONU

ğemUk te ailenizle fakat eieçeğiniz tek aiteş

Adana Kebap + Ayran + Salata 6.00 YTL 
Tereyağlı Baklava 1 Kilo 10.00 YIL
10 Adet Lahmacun +1 Litre Cola 12.50 YIL 
Kıymalı Pide + Ayranı Salata 3.50 YTL 
Adana Dürüm 3.00 YTL
Döner + Dürüm + Ayran 3.50 YTL
Çorba+Yemek+Pilav + Ayran + Salata 5.00 YTL

|,P''''^WWİ . ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:
LW-, *Ç .. ““1 İŞKEMBE ■ PAÇA ■ MERCİMEK ■ EZOGELİN 
ili****1 »s'1 S® il

’stiklal Cadı No: 20/A' GEML'K
• Tel: 0.224 512 20 02■ İMİ* ____ -

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.

TENİ ADLİYE KARŞISI WA-GEMLİKTEL:51452 31
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.



BUUıUZAPI
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 Fiili BOYA
S JOTUN- DENİZ 

boyalari
S İZOLASYON
S HIRDAVAT 

NALBUR
•S SIHHİ TESİSAT 
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BİLİMUM İNŞAAT 
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Otobüs Terminali çalışmaları yıl sonu ödenekleri nedeniyle durma noktasına geldi

Terminale yıl sonu engeli
V 18 Ekim 2007 

Perşembe günü 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin 
tarafından temeli atı 
lan Otobüs Termina 
ünde çalışmalar yıl 
sonu ödenekleri ne 
deniyle durma nok
tasına geldi. Gemlik 
Otobüs Terminali'nin 
2008 yılı ödenekleriyle 
yeni yılda başlatılarak 
Haziran ayında biti 
rilmesi bekleniyor. 
Haberi sayfa 3'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_gulor@hotmail.com

Zeytin sezonu sona mı erdi?
Marmarabirlik zeytin atımlarını pazar 

tesi günü kapatıyor.
Bu yıl zeytin hasadı nasıl başladı 

nasıl bitti anlayamadım.
Gemlik Türkiye’nin en ünlü sofralık 

zeytinini yetiştiriyor ama, sanki bu hasad 
dönemi Gemlik'te hiç zeytin toplanma 
mış gibi bir görüntü vardı.

Geçmiş yılları düşündükçe, duruma 
şaşırıyorum.

İlçe nüfusu içinde zeytincilik önemli 
bir yer tutarken, sanki zeytincilik yok 
oldu. Devamı sayfa 5'de

Lions’tan 
kermese 

davet
Gemlik Lions Kulübü, Kar 
topu Programı kapsamın
da Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezi ile birlikte lise 
mezunu işsiz gençlere 
yönelik sertifikalı meslek 
edindirme kursu için kolla 
rı sıvadı. Kursun finansma 
nının sağlanması amacıyla 
29-30 Aralık 2007 tarihlerin 
de Bursa AS Merkez'de 
düzenlenen kermese tüm 
Gemlik halkı davet edildi.

Zeytin ahm 
kampanyası 

Pazartesi günü 
sona eriyor

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim 
Aksoy, zeytin alım kampanyasının 
Pazartesi günü mesai saatine kadar 
süreceğini duyurdu. Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_gulor@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ortadoğu....

ABD.
Tüm dünyanın jandarmalığına soyunan 

bir ülke..
Kendi ülkesinde yaşanan ırk çatış

malarını dünyanın dikkatinden kaçırmak 
için başka ülkelerin iç işlerine karışıyor.

Ortalığı karıştırıyor..
Bunu yaparken de çocuk, yaşlı, kadın 

dinlemiyor.
Çünkü onun küçük çıkarları diğer 

ülkelerin yaşamsal nitelik taşıyan kayı
plarından daha önemli..

Ve bu ülke bizim stratejik ortağımız..
Lozan'ı tanımayan..
Kıbrıs'a harekat yaptık diye bize ambar

go uygulayan..
Kadim dostumuz..

Afganistan, Pakistan, Irak...
Mezhep çatışmalarıyla kaynayan üç 

İslam ülkesi.
Uygarlık, gelişme, ilerleme düşünceleri 

durmadan yara alıyor..
Kısır, anlamsız ve kanlı çatışmalar söz 

konusu üç ülkeyi içine düştüğü açmazdan 
çıkaramıyor.

En son Benazir Butto'nun kanlı bir 
suikasta kurban gitmesi tüm gözleri bu 
bölgeye çevirdi.

Pakistan şu anda her ne kadar Pervez 
Müşerref üzerindeki üniformasını çıkartmış 
olsa dahi askerlerin yönetimi ve deneti
minde..

Daha doğrusu ABD'nin gözetiminde.
Aslında söz konusu üç ülkede kaynayan 

kazanın sürekli artan bir debide fokur
damasının altında ABD'nin yeşil kuşak ha 
yali yatıyor.

Ortalığı sürekli gergin halde tutmak ve 
durumdan menfaat sağlamak ABD'nin 
okyanus ötesi çıkarlarına denk düşüyor.

Stratejik ortağımız ve dostumuz ABD 
petrol yataklarının denetimini elinde tutmak 
uğruna kan dökmekten kendisini alamıyor.

Yıllar öncesinden yaptığı tasarımları 
planlı bir biçimde devreye alıyor.

1l5a'®,eri *am düşüremese de mazgalları 
delik deşik ediyor.Ve gözünü mazgallardan 
çekmiyor.

*******
Afganistan.
Pakistan..
Irak..
İran..
Türkiye..
ABD’nin hedefindeki ülkeler..
Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle göz 

kamaştırıyorlar..
Hele Türkiye bir de Asya ve Avrupa'yı 

birbirine bağlayan stratejik köprü...
Ne yazık ki..
ABD'nin yeşil kuşak projesinin önemli 

ayakları olan bu ülkeler kendi içlerinde ve 
aralarında iş ve güç birliğini sağlayıp ortak 
kalkan oluşturamıyorlar.

Dönemsel olarak atılan adımlar asla 
sonuç vermiyor.

Oysa..
Uzlaşabilecekleri o kadar çok ortak 

nokta var ki.
İçlerinden birisini saptayıp onun etrafın

da kümelenseler karşılıklılık ilkesi 
çerçevesinde barış içinde yaşarlar..

Uygarlık yolunda emin adımlarla ilerler..

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı'nın 
2008 yılında 
Mütevelli heyetinde 
görev alacak 
muhtarlar seçimle 
belirlendi.
Kaymakamlık

toplantı salonunda 
yapılan seçime 
Mahalle ve Köy 
muhtarları katıldı. 
Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay'ın 
başkanlık ettiği 
seçim toplantısına 
Vakıf Müdürü 
Müzeyyen

CJ9ffliı.||ıuıuılBiıi;niil 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublexa 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, 
iç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal 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.

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı , asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 normal daire
Gemlik Migros Karşısında. Doktor muayenehanesine uygun, çok merkezi, 
asansörlü, kaloriferli 3+1 140 m2 normal daire 
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri ________  1
www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fa£T513 17 94

Erpğlu'da katıldı. 
Kaymakam ve 
Belediye Başkam'nın 
yanı sıra 10 mütevelli 
üyenin bulunduğu 
vakıf yönetiminde 
bir adet köy 
muhtarı ile bir 
adet mahalle 
muhtarı da görev 
alıyor.

Kapalı zarf usulü ile 
yapılan seçimde 
Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarı Seçim 
Koçdemir ilk kez, 
Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu ise 
ikinci kez aynı 
göreve oy birliği ile 1 
seçildiler.

MANASTIRDA MÜSTAKİL VİLLALAR 

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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ozcanvuraM933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Büyükşehir yatırım
ları içinde yer alan 
Gemlik Otobüs 
Terminali yapımında 
çalışmalar yavaşladı. 
18 Ekim 2007 
Perşembe günü 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin tarafından 
temeli atılan Otobüs 
Terminalinde çalış
malar yıl sonu öde

M
t

nekleri nedeniyle 
durma noktasına 
geldi.
Yaklaşık bir aydan 
bu yana inşaat 
alanında hiçbir 
çalışma gözlen
mezken yavaşlama 
nedeninin ise 
yıl sonu nedeniyle 
bitmesi tahmin 
ediliyor.
2008 yılı Haziran 
ayında bitirilmesi 
planlanan 
Gemlik Otobüs 
Terminalinde 
yeni yılla 
birlikte yeniden 
çalışmalara 
başlanması 
bekleniyor.
Vatandaşların 
Terminal inşaatının 
durmasını ise 
"Para yok, yada 
şikayet edildiği için 
bir süre durduruldu"

dedikodularına 
bağlıyor.
2007 yılında ayrılan 
belirli ödenek ile

temeli atılan 
Gemlik Otobüs 
Terminali'nin 
2008 yılı ödenek

leriyle yeni yılda 
başlatılarak Haziran 
ayında bitirilmesi 
bekleniyor.

Zeytin alım kampanyası 
Pazartesi günü sona eriyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Zeytin Alım 
Kampanyasını 
Pazartesi günü 
mesai bitiminde 
kapatıyor.
Gemlik Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, yaptığı 
açıklamada, 
2007 zeytin alım 
kampanyasının 
Pazartesi günü 
mesai saatine 
kadar süreceğini 
ve kampanyanın 
kapanacağını 
duyurdu.

Şimdiye kadar 
zeytinini kooperatife 
veremeyen 
ortaklarına duyuruda 
bulunan Aksoy,

"Pazartesi günü 
akşamına kadar 
zeytin alımı 
yapacağız, zeytinini 
veremeyen ortak

larımız Cumartesi 
ve Pazar günü ile 
Pazartesi günü 
ürünlerini 
verebilirler" dedi.
2007 yılı 
kampanyasında 
ortakların 
verdiği rekolte 
beyannamesine 
göre yüzde 
50 zeytin alımı 
gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Aksoy, 
geçen yıl 
1700 ton zeytin 
alımı yapıldığını 
bu yıl ise 2520 ton 
alım gerçekleştirdik
lerini söyledi.

Ordumuz güvencemiz...
Askeri bakımdan bu hava müdahalesi,.
Silahlı kuvvetlerimizin her türlü koşul 

lar altında, başarılı bir operasyon gerçek
leştirme yeteneğine sahip olduğunu gös
terdi.

Askeri uzmanlar, TSK'nın bu tür operas 
yonların gece veya gündüz, kış veya yaz, 
her zaman başarabileceğini göstermesinin

PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığı üzerinde 
caydırıcı, hatta moral bozucu bir etki yapa 
cağını, yani teröristlerin artık bu ülkede 
harmanlayacaklarını anlayacakları kanısın
dalar.

Kuşkusuz PKK'nın varlığının bir dar
beyle son bulması mümkün değil.

Bu nedenle Genelkurmay Başkanı dahi, 
gerekli görüldüğü takdirde bu tür operas 
yonların tekrarlanacağı uyarısında bulun
du.

Kaldı ki, gene askeri uzmanların da 
kabul ettiği gibi terörle mücadelede askeri 
operasyonlar çok önemli bir enstrüman 
olmakla beraber, terörizmin tamamen yok 
edilmesine yetmez.

Bu uzun soluklu mücadelede siyasal, 
diplomatik, ekonomik ve sosyal kaynakları 
da seferber etmek gerekmektedir.

Son operasyonda özellikle "diplomatik 
araçlar" başarılı bir şekilde kullanılmış, 
böylece önemli ölçüde uluslararası destek 
sağlanmıştır.

Nitekim Türk askeri uçaklarının Irak 
sınırını aşıp Kandil'deki hedefleri bombala
ması, buna topçu güçlerin de destek ver
mesi, dış çevrelerde belirli bir anlayışla 
karşılanmıştır.

(Eğer önceden bu zemin sağlanmamış 
olsaydı, herhalde sert tepkiler ve baskılar 
birbirini izleyecekti)...

Bu bağlamda en önemli gelişme, kuşku 
suz ABD'nin Ankara'ya verdiği destektir.

Açıkçası, bu desteğin anlamı ve önemi 
şimdi daha iyi anlaşılıyor.

1) ABD'nin sağladığı "anlık istihbarat" 
yardımıyla hedefler iyice belirlendi.

2) ABD, hâkim olduğu Kuzey Irak'taki 
hava sahasını Türk bombardıman uçakları
na açtı.

3) Bush yönetimi "ortak düşman" say
dığı PKK'ya karşı mücadelede

Türkiye'nin yanında yer aldığını fiilen 
gösterdi.

4) Bu yöndeki hazırlıklar sırasında Was 
hington Irak hükümetinin, bölgesel Kürt 
yönetiminin ve ayrıca Batılı müttefiklerinin 
desteğini sağlamaya çalıştı...

Az risk, çok kazanç.
Bütün bu faktörler, pazar günkü operas 

yonun askeri bakımdan "tam isabetli", siya 
si bakımdan da "en az riskli" biçimde ger 
çekleşmesine imkân verdi.

Bu başarı, öncelikle PKK'ya uğradığı 
tahribatın dışında, etkin bir caydırıcılık 
sinyalini gönderiyor.

Uluslararası camiaya da, Türkiye'nin 
hedefinin sadece terörle mücadele olduğu 
ve komşu ülke ve halkı aleyhinde herhan
gi bir emeli olmadığı mesajını veriyor...

Bu bağlamda Türkiye bugün son hafta
lardan daha güçlü ve daha inandırıcı bir 
görüntü sergiliyor.

‘Gemlik Körfez'internette

mailto:ozcanvuraM933@hotmail.com
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“Gemlik zeytini koruma altına alınmalı"
Seyfettin ŞEKERSÖZ
MHP Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman, Tarım 
ve Köyişleri Bakanı 
Mehdi Eker'e cevap
landırması için soru 
önergesi verdi. 
Büyükataman, 
önergesinde 
"Gemlik tipi zeytinin 
koruma ve kontrol 
altına alınması 
gerekmektedir" dedi. 
Bursa bölgesindeki 
zeytin üreticilerinin 
geçtiğimiz yıllarda 
bir çok sorunla 
karşı karşıya kaldığını 
ve uygun destek 
alamadığını belirten 
İsmet Büyükataman, 
verdiği soru öner
gesinde "Çıkan 
kanunlar uygula
madan uzak 
kalmıştır. Zeytin 
üretiminde kısa 
ve orta vadede 
üretimi güçlendirici 
Gemlik tipi zeytinin 
yurt dışına ihracatın
da pratik ve kalıcı

çözümler 
gerekmektedir. 
İznik, Gemlik, 
Orhangazi ve 
Mudanya çevresinde 
üretilen Gemlik 
tipi zeytinin 
koruma ve kontrol 
altına alınması 
gerekmektedir.
2007 yılında ülkemizin 
bir çok bölgesinde 
olduğu gibi Bursa 
ilimizde de zeytin 
tarımı ile uğraşan 
çiftçilerimiz kuraklık 

sebebiyle zarara 
uğramıştır. Bu zarar 
üretim, istihdam ve 
ihracatı olumsuz 
yönde etkilemiştir" 
dedi. Büyükataman, 
önergesinde, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker'e 
"1- Bursa ilinde 
zeytin üreticilerine 
hangi yardımlar 
yapılmaktadır? 
Yapılan yardımlar 
yeterli midir?
2- Zeytin ağacı diki- 

minin özendirilmesi 
ve teşvik edilmesi 
yeterince sağlanmak
ta mıdır? Zeytin üreti
minin bilinçli bir şek
ilde yapılması için ne 
tür çalışmalar yapıl
maktadır? 3- Ülkem
izde zeytin tarımı 
hangi bölgelerde kaç 
kişiyi istihdam etmek
tedir? Yıllık üretim ne 
kadardır? Yeterli 
midir? 4- 2007 yılında 
meydana gelen kurak
lık sebebiyle gelişme 
yen ve üretimi düşen 
zeytin için çiftçilerim
ize verilen teşvik pri
mini artırmayı düşünü 
yor musunuz?
2008 yılında zeytin 
üreticisinin destek
lenmesi yönünde 
neler yapmayı planlı 
yorsunuz?
5- Zeytin üretimini 
artırmak için 
bakanlığınızca ne 
tür çalışmalar 
yapılmaktadır?" 
sorularını yönelterek 
cevaplandırılmasını 
istedi.

AKP Danışma 
Meclisi toplanıyor
AKP İlçe Teşkilatı 
Kültür Merkezinde 
Cumartesi akşamı 
saat 19:00'ta İlçe 
Danışma Meclis 
Toplantısı yapacak. 
Toplantıya Bursa 
Milletvekili Hayret 
tin Çakmak, yöne
tim kurulu üyeleri, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Belediye Meclis ve 
İl Genel Meclis 
Üyele ri, Kadın 
Kolları, Gençlik 
Kolları, Belde 
Başkanları ve yöne
timi, mahalle Teşki 
latı ile köy Temsilci 
leri katılacak.
Toplantıda sorunlar 
masaya yatırılırken, 
sorunlara çözüm 
aranacak.
Konuyla ilgili açık
lama yapan AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, İlçe Danışma 
meclis toplantılarını 
sürekli yaptıklarını 
belirterek teşkilat 
mensuplarını 
toplantıya davet 
etti. 22 Temmuz 
seçimlerinin 

ardından AKP'nin 
omuzlarına merkez 
parti olma gibi 
önemli bir sorumlu
luk yüklendiğini 
ifade eden AKP İlçe 
Başkanı Şahin, 
"AKP tüm Türkiye 
de olduğu gibi Bur 
sa'mızda ve şirin 
ilçemiz Gemlik’te 
en güçlü en etkili 
parti konumuna 
gelmiştir. AKP 22 
Temmuz genel 
seçimlerde yüzde 
47 oy alarak 
Türkiye'yi kucak
layan merkez bir 
parti olduğunu 
ispatlamıştır. 
Gerçek demokrat
ların tek adresi AK 
Parti'dir" dedi. 
Danışma Meclis 
toplantısında 
önemli katılımların 
olacağına işaret 
eden Şahin, 
partiye her geçen 
gün katılımlar 
olduğunu belirterek 
üye sayılarının 
şu anda 5040 
olduğunu 
söyledi.
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Gemlik ve civarında zey
tinin hasat mevsimi Kasım ile 
Şubat ayları arasında olurdu.

Ürünün var olduğu zaman
da ağaçta zeytin karardığında 
toplanmaya başlar, Şubat ayı 
nın sonlarına doğru sona erer 
di.

Yok zamanında ise, topla
ma süresi 15 Ocak tarihine ka 
dar devam ederdi.

Şimdi küresele ısınmadan 
mıdır nedir bilmiyorum ama 
toplama mevsimi erken başlı 
yor.

Has a d erken bitiyor.
Ortalıkta zeytin hasadını 

andıracak biri hareketlilik gö 
remedik.

Gemlik bu kadar göç alma 
dan zeytin hasad mevsiminin 
bir başka tadı vardı.

O zamanlar atlar, eşekler 
zeytin üreticisinin en önemli 
yardımcılarıydı.

Dağ ilçelerinden -Keleş ve 
Orhaneli’nden- gelen zeytin 
toplama işçileri bilhassa Balık 
pazarı’nda toplanırlar ve 
toplayıcı ihtiyacı olanlar 
buradan sağlanırdı.

Zeytin hasad mevsimi 
geldiğinde ilçede büyük bir

Zeytin sezonu sona mı erdi?

Güne Bakış
Kadri GÜLER

0 kadriLsuler@hotmail.com

hareketlilik yaşanırdı.
Günün ağarmasıyla başla 

yan telaş, gün batımına kadar 
sürer giderdi.

Gün arasında ise toplanan 
zeytinler hayvanlarla evlere 
ve depolara seçilmek üzere 
getirilir, başka bir telaş ise 
oralarda zeytin seçilirken 
yaşanırdı.

Akşam saatlerinde işten 
dönen çalışanlar ve zeytinci 
ler, küfeleri boşalttıktan 
sonra yeniden zeytinin seçi
mi için gecenin geç saattleri 
ne kadar çalışılırdı.

Rahmetli babam, zeytin 
toplama zamanı geldiğinde 
büyük bir strese girerdi.

Çok erken saatlerde kalkar, 
herkesin de kalkarak erken 
den zeytinliğe gitmesini iste
di.

O stres, zeytinin toplan
ması, bitip ürünün kaplara 
konmasına kadar devam eder 
di.

Kaplara zeytin konduğu 
sırada yaşanan bir başka 
heyecan da yağ sıktırmaktı.

İlçemizde o günlerde Bele 
diye Başkanı Mehmet Tur gut’ 
un babası Ali Turgut’un, 
Sinemacı Ali Kadri Gürçayla 
rın, Balıkpazarı semtinde 
Büyükkumlah Kemal Ünal’in, 
Mutmanların, Tevfik Solaksu 
başı’nın, Karsaktı Rıfat’ın, 
Umurbeylilerin, Ilıca Cadde 
sinde bir dönem Bülent Kurt’ 
un çalıştırdığı bir yağhane 
vardı.

Bizim zeytinler, ya Ali 
Turgut’un yağhanesinde, ya 
da Ali Kadri’nin yağnanesinde 
sıkılırdı.

Babam, Halitpaşa mahalle 
sinin ve Gemlik’in en eski 
bakkal esnaflarındandı.

1940’lı yıllarda yaptırdığı 
apartmanın altında manifatu
racılık da yapardı.

Aslında o tarihde Gemlik’te 
pek esnaf da yoktu.

İlçenin ağırlıklı nüfusu 
Balıkpazarı çevresinde otu
rurdu.

Bizim aile, bakkallık, mani
faturacılık, züccaciyeciliği bir
likte yürütürdü.

Bu arada uçak tefek çiğ 
zeytin ile yağlık zeytin de alı 
nır satırdı.

Sıkılan yağlar apartmanın 
en altındaki mahzende bulu
nan büyük küplere dökülür, 
oradan ihtiyaç kadar alınırdı.

Yağ çok olduğunda teneke 
ile de satılırdı.

Bakkal dükka nında isteyen 
lere de perekende satış yapı 
lirdi.

Marmarabirlik’in zeytin 
altınlarını sona erdireceği 
haberi gazetemizde okuyunca 
o eski günlere gittim bir ara.

Bu yıl kimse Gemlik’te zey
tinin nasıl toplandığını anla 
yamadı.

Yakamoz Balık Market açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Hijyenik ortamda 
balık satışı ve 
evlere ızgara balık 
servisi yapılacak 
yeni bir balık 
market açıldı.
Gazhane Caddesi 
üzerinde Kubilay 
Sezginer'e ait Yaka 
moz Balık Market'in 
açılışı davetlilerin 
katılımıyla Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile AKP 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin 
tarafından yapıldı. 
Müşterilerinin hizme
tine giren balık mar
kette günlük ve taze 
balıkların alınabile

ceği gibi hazırlanan 
temiz ortamda 
pişirilen ızgara 
balık yenebilecek. 
Yakamoz Balık

Market'te ayrıca evler
den gelecek taleplere 
göre balıklar ızgara 
yapılarak paket olarak 
servis yapılacak.

mailto:kadriLsuler@hotmail.com
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Elektrikte "otomolik zam dönemi"
Hükümetin son 
aşamaya getirdiği 
elektrik sektörünün 
liberalizasyonu ile 
tam bir piyasaya 
dönüştürülmesi 
çalışmalarının 
tamamlanmasıyla, 
akaryakıtta 
olduğu gibi bu 
alanda da geçerli 
olacak “otomatik 
fiyat ayarlama” 
sisteminin 
“otomatik zam” 
getireceği 
bildirildi.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler'in 
elektrikte otomatik 
fiyat ayarlaması 
yapılacağı yönünde
ki açıklamaları, 
elektrik mühendis
lerince “Elektriğe 
otomatik zam” 
olarak yorumlandı. 
-“29 MİLYON 
ABONE 
YOLUNACAK 
KAZ YERİNE 
KONUYOR” 
Elektrik 
Mühendisleri

Odası Ankara 
Şubesi'nden yapılan 
açıklamada, 
AKP hükümetinin 
elektriği tam bir 
piyasa faaliyeti gibi 
kurgulayarak, 
akaryakıtta olduğu 
gibi maliyetlerdeki 
artışın otomatik 
olarak fiyata yan
sıtılmasına yönelik 
bir mekanizma kur
mak amacıyla yürüt
tüğü çalışmaların 
son aşamaya 
yeıüiğine işaret eaii- 
di. Bunun “otomatik 
zam” sürecinin

başlaması olduğu 
vurgulanan açıkla
mada, “Özelleştirme 
için hazırlanan 
dağıtım böl
gelerindeki 
aboneler, bu düzen
lemeler sonrasında 
dağıtım şirketlerine 
yolunacak kaz mis
ali teslim edilecektir. 
29 milyon elektrik 
abonesine bu reva 
görülemez” denildi. 
-GAZA YAPILACAK 
YÜZDE 14 ZAMLA 
Fai üra daha da 
KABARACAK 
Türkiye'de elektrik

üretiminin yarıya 
yakınının doğal 
gazla gerçekleş 
tirildiği ve 
bu oranın daha da 
artacağına 
işaret edilen 
açıklamada, 
şöyle denileli: 
“Geçen yıl tüketime 
sunulan 30.4 
milyar metreküp 
gazın 16.6 milyarı 
elektrik üretmek 
için kullanıldı. 
Elektriğe 
konutlarda yüzde 
15, sanayide yüzde 
10 zam yapan 
hükümet, doğal 
gaza da yüzde 14 
civarında zam yap
maya hazırlanıyor. 
Elektriğin önemli 
bölümü doğal 
gazdan üretildiği 
için doğal gaza 
yapılan zam 
dolaylı olarak 
elektriğe de yansı 
yacak, dolayısıyla 
tüketicilerin sırtına 
binen elektrik 
faturası daha da 
kabaracak.”

Kadir EFELER

Ekonomi - İktisad

YILBAŞINA 3 GÜN KALDI
HEDİYELİKLERİNİZİ ALDINIZ MI?
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Petrol Fiyatlarında Yükseliş
2007 yılında enerji piyasaları adına zor bir yıl 

oldu. Petrol fiyatları 2007 başında genel 
seviyede 50$ civarında iken, geçtiğimiz çarşam
ba günü 90$' ı n üstünü gördü. Bu yükseliş belli 
derecede daha devam edeceğe benziyor, özel
likle uluslararası alanda önümüzdeki ay olası 
siyasi tartışmalar fiyatların biraz daha yüksele
ceği işaretini veriyor. Bununla birlikte petrol fiy
atlarında ki yükseliş bu şekilde devam ederse 
uluslararası piyasalar bunu kaldıramaz bir 
durum içerisinde.

Normal şartlar altında pertol fiyatlarının arz 
ve talep koşulları dahilinde hareket etmesi 
gerekir. Petrol piyasaları adına uluslararası 
piyasalara bakıldığında piyaslarda arz ve talep 
açısından ciddi bir değişiklik mevcut değil. 
2007 yılında en çok petrol tüketen ülkeler 
Amerika, Çin, Japonya Rusya, Almanya 
Hisdistan, Kanada oldu. Yine en çok petrol 
üreten ülkeler ise Suudi Arabistan, Rusya, 
Amerika Birleşik devletleri, İran ve Çin oldu. En 
çok petrol tüketen ükelerin talep dengesine 
bakıldığında ABD ve Çin hariç önemli bir 
değişiklik beklenmemekte.

2007 yılının ikinci yarısından sonra ABD 
ekonomisinde kendini göstermeye başlayan 
durgunluk belirtileri talep açısından önemli 
derece olumsuz bir tablo ortaya koymamak ile 
birlikte, 2008 yılı için önemli bir talep ihtiyacı 
sergilemiyor. Çin ise ekonomisindeki büyüme 
ve kalkınma hareketlenmesinden sonra iç 
piyasasında en azından konjektürel bir durgun
luğa ulaşma noktasında. Diğer ülke ekomileri 
açısından zaten talep piyasası adına ciddi bir 
değişim söz konusu değil. Fakat diğer taraftan 
petrol üreten ülkeler açısından arz piyaslarına 
yönelik önemli bir durum var.OPEC ülkeleri 
ekonomik kalkınma adına belli bir süre daha 
ekonomide diğer sektörlere yönelik yatırım yap
mayı devam ettirecekleri açıklamaya devam 
ediyorlar. Uluslararası petrol fiyatlarının yük
seliş trendi, bu noktadan sonra ekonomik 
değişkenlerin kontrolünden çıkıp siyasi 
değişkenlerin kotrolü altına girmeye başlıyor ve 
bu durum petrol fiyatlarının sürekli olarak yük
seliş göstermesine neden oluyor.

Ekonomide enerji girdisi adına petrol'ün yer
ine ikame olarak kullanılabilecek bir ürün gir
disi şu an için mevcut değil. Bununla birlikte, 
petrol piyasaları adına petrol üretimi açısından 
yeterli derecede stok bulunmamakta. Hiç şüph
esiz bu durum uluslararası alanda her hangi bir 
politik hareketlilik durumunda, petrol 
piyasalarında spekülasyon ortamı oluşturmakta 
ve spekülasyonlar fiyatların yükselmesine 
neden olmaktadır. Diğer taraftan petrol üreten 
ülkelerin geçtiğimiz yıllaradaki gibi batıda 
yatırımı tercih etmeyip, yatırımları adına diğer 
ülkeleri, özellikle Orta Asya ülkelerini ve 
gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırım tercih
leri uluslararası finansal piyasalar adına risk 
ortamı oluşturmakta.

Eğer uluslararası piyasalarda yeni bir denge 
ortamı oluşturulamaz ve petrol üreten ülkeler 
uluslararası piyasalarda petrol stokları oluşu
muna yönelik üretim gerçekleştirmez iseler, 
petrol fiyatlarının yükselmesi belli bir süre daha 
devam edebilir. Fakat, uluslararası piyasaların 
yapısına bakıldığında, bu yükselişin ne kadar 
devam edeceği adına bir yorumda bulunmak şu 
an için net bir veri vermiyor.

Bu veriler, Amerika, Irak ve İran'ın ulus
lararası alanda nasıl bir tutum sergileyecekler
ine bağlı ve bu ülkelerin tutumlarını önümüzde
ki ayın sonlarına doğru daha net bir şekilde 
görmeye başlayacağız.______________ |
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GEMPORT’tan dev yatırım
Türkiye'nin ilk özel 
sektör limanı olan, 
Türkiye İş Bankası 
iştiraklerinden 
Gemport, halen 
devam eden 80 
milyon dolarlık 
yatırımın tamamlan
masıyla kapasitesini 
yaklaşık iki 
kat artıracak. 
GEMPORT'un 
yönetici ve çalışan
ları önceki akşam 
Altınceylan'da 
düzenlenen 
Yılbaşı Balosu'nda 
bir araya geldi. 
Gecede bir konuş
ma yapan 
GEMPORT Genel 
Müdürü Cüneyd 
Acar, çalışanlara 
teşekkür ederek, 
yatırımların 
tamamlanmasıyla 
GEMPORT için 
yeni bir dönemin 
başlayacağını 
söyledi.
GEMPORT'un 
Türkiye'deki liman
lar İçinde özel bir 
yere sahip olduğunu 
kaydeden Acar, 
"Limanımız yılın 
365 günü 24 saat 
hızlı ve güvenilir 
biçimde hizmet 
veriyor. ISO 9001 
sertifikalı terminal
imiz yönetim 
kadrosuyla kendini 
müşteri mem
nuniyetine adadı. 
Özetle GEMPORT 
iç bölge bağlantılı; 
tüm dünyaya 
yükleme imkanı

K AŞCDE B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER
UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK istiklalCaddesiBoraSokakNo:3/BGEMLİKTel:51396J3Fax:5l33585

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

olan, yüksek 
prodüktivite ve 
gerçek fiyatlandırma 
yapılan bir liman" 
diye konuştu.
"GEMPORT'UN YERİ 
SAĞLAMLAŞACAK" 
Ekonomideki 
olumlu gelişmeler 
ve artan talep 
nedeniyle önemli 
bir yatırıma 
başlandığını ve 
yatırımın 
tamamlanmasıyla 
GEMPORT'un 
sektördeki yerinin 
sağlamlaşacağını 
bildiren Acar, 
konteyner elleçleme 
kapasitesinin 250 
bin TEU'dan 600 bin 
TEU'ya çıkacağını 
ifade etti.
Yatırımın, Bursa'nın 
büyüyen otomotiv 
sektörünün ihtiy
acını da karşılaya
cağını dile getiren 
Acar, şöyle konuştu

"İthal ve ihraç yüklü 
taşıtlara yetmeyen 
dört katlı,
2500 taşıt kapasiteli 
otoparkın yanına, 
yedi katlı, 7 bin
500 taşıt kapasiteli 
yeni bir otopark 
daha yapılıyor. 
Böylece ticari 
ve binek taşıt 
elleçleme kapasitesi 
100 bin adetten 

250 bin adete 
çıkacak. Otomobil 
üretiminin merkezi 
durumundaki 
Bursa'da otomobil 
ve ticari araç yük
leme- boşaltma 
kapasitesi de 
yeterli hale 
gelecek. Yatırımlarla 
GEMPORT 
Türkiye'nin draftı 
en uygun limanları 
arasında yer 
alacak ve rıhtım 
bıyu 220 metreden 
413 metreye 

çıkarılacak. 413 
metre rıhtım boyu 
ile GEMPORT, 
300 metre uzun
luğundaki, en 
uzun konteyner 
gemileri olan ' 
süperdost panamax' 
gemilerini de 
kabul edecek." 
Genel Müdür Acar, 
kapasite artışı 
çerçevesinde 
evcut makine ve 
ekipman sayısı 
da artacağını ve 
limana 2 adet gemi
den karaya vinç 
(SSG), 11 adet 
tekerlekli vinç 
(RTG) daha ilave 
edileceğini kaydetti. 
Kablosuz iletişim 
sisteminin kurula
cağı limanda 
çağdaş konteyner 
takip ve liman 
yönetim sistemleri 
uygulanacağını 
anlatan Acar, 
"Limanda 
gümrüklü alan 
iki katına çıkarak 
250 bin metrekareye 
yükselirken, 2 bin 
500 metrekarelik 
depo 12 bin 
500 metrekareye 

ulaştırılacak. 
Acentelere hizmet 
verebilmek için 
4 katlı bina 
yapılırken, akıllı 
binalar, konferans 
ve eğitim salonları 
limanın hizmet 
kalitesini 
yükseltecek" 
dedi.

Bursa Kent Konseyi'nde
yeni dönem başlıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Tayyare Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen Kent Konseyi 
49. toplantısında 
yürütme kurulunun 
seçimi yapıldı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Yerel Gündem 
21 Genel Sekreter 
liği öncülüğünde 
yapılan toplantıya 
kent konseyi 
üyelerinin yanı sıra 
Yerel Gündem 21 
gönüllüleri, dernek
ler, sivil toplum 
kuruluşları ve 
odalar da büyük 
katılım sağladı.
Kent Konseyi Divan 
Başkanlığı görevini 
üstlenen Büyük 
şehir Belediyesi 
Başkan Vekili Idris 
Uysal, yaptığı açılış 
konuşmasında kent 
konseyi hakkında 
temel bilgiler verdi. 
Uysal, "Bugün, 
5393 sayılı Belediye 
Kanunu'nun 76. 
maddesine göre 
belediyelerin kent 
konseyi kurma 
zorunluluğu net
icesinde mevcut 
kent konseyimizi 
yeniden yapılandır
ma toplantısını 
gerçekleştirmektey
iz. Kanundaki ifad
eye göre kent kon
seyinin, kent 
yaşamında kent 
vizyonunun ve 
hemşehrilik bil
incinin geliştirilme
si, kentin hak ve 
hukukunun korun
ması, sürdürülebilir 
kalkınma, çevre, 
duyarlılık, sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma, say
damlık, hesap 
sorma ve hesap 
verme, katılım ve 
yerinden yönetim 
ilkelerini hayata 
geçirmeye çalışır." 
dedi. Kanuna göre 
belediyelerin kamu 
kurumu niteliğinde
ki meslek kuru
luşlarının, sendika 
ların, noterlerin ve 
varsa üniversitele 
rin, ilgili sivil top 
lum örgütlerinin, 
siyasi partilerin, 
kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla 
mahalle muhtarla 
rının temsilcileriyle 
diğer ilgililerin 
katılımıyla oluş
tuğunu söyleyen 
Uysal, kent kon
seyinin faaliyet
lerinin verimli ve 
etkili yürütülmesi 
konusunda yardım 
ve destek sağla 
dığını dile getirdi. 
Uysal, kent kon
seyinde belirlenen 
görüşlerin belediye 
meclisinin ilk 
toplantısında gün
deme alınarak 
değerlendirildiğini 
sözlerine ekledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulutun yönet
meliğe uygun 
olarak hazırlanan 
Bursa Kent Konseyi 
Çalışma Yönergesi 
hakkında detaylı 
bilgiler verdiği 
toplantıda kent kon
seyinin yürütme 
kurulunun belirlen
mesi amacıyla 
seçim yapıldı.
Kent Konseyi huzu
runda 230 kişinin 
oy kullandığı 
seçimde yürütme 
kurulunda görev 
yapmak üzere 
başvuran 53 aday 
arasından Büyük 
şehir Belediyesi 
Meclis Üyeleri 
Mustafa Ülker ve 
Servet Büyük 
poyraz, Harita ve 
Kadastro Odası 
Mühendisleri adına 
Çelil Çolak, Bursa 
Platformu'nu tem- 
silen Suat Gülçi 
men, Bursa Rumeli 
Türkleri Derneği 
Başkanı Şuayip 
Toprak, BAL-GÖÇ 
Başkanı Prof Dr M. 
Emin Balkan, 
Bursa Serbest 
Muhase beci Mali 
Müşavirler Odası 
Başkanı Ebubekir 
Şimşek ile İl Genel 
Meclisi üyeleri 
Habil Sinan Onuk 
ve Nedim Akdemir 
Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
asil üyelerini 
oluşturdu.
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Karısı terk 
edince 6. kattan 
atlamak istedi

Kurtlar vadisi dizisinin yapımcısıyım 
diyerek esnafı dolandırdı

Bursa'nın
Karacabey ilçesinde 
karısı tarafından 
terk edilen bir 
kişi, çıktığı 6 katlı 
binanın çatısından 
atlamak istedi.
Edinilen bilgiye 
göre, Selimiye 
Mahallesi'nde otu
ran ve birahanede 
garsonluk yaptığı 
öğrenilen 2 çocuk 
babası Nurcan K. 
(45), eşinin çocuk
larını da alarak evi 
terk etmesi üzerine 
bunalıma girerek, 
Cumhuriyet alanın
da bulunan 6 katlı 
bir binanın çatısına 
çıkarak atlamak 
istedi. Durumdan 
haberdar edilen 
polis, itfaiye ve 
sağlık ekipleri olay 
yerine gelirken, 
Karacabey

Kaymakamı Dursun 
Balaban ve İlçe 
Emniyet Müdürü 
Varkın Suyuak 
çatıya çıkarak, 
şahsı ikna etmeye 
çalıştı. İkna gayret
leri sırasında şahsın 
bir anlık dalgınlığın
dan yararlanan 
Suyuak, atlamak 
isteyen Nurcan 
K.'yı yakalayarak 
çatıdan indirdi.
Kaymakam Balaban 
ve Emniyet Müdürü 
Suyuak tarafından 
aşağı indirilen ve 
kaymakamlık 
binasına götürülen 
şahıs, daha sonra 
kaymakamın 
makamına alındı. 
Nurcan K.'nin ailevi 
ve maddi meseleleri 
olduğu için intihar 
etmek istediği 
öğrenildi.

Bursa'da Kurtlar 
Vadisi dizisinin 
yapım ekibinden 
olduğunu söyleyerek 
esnaftan cep telefonu 
ve deri mont aldığı 
iddia edilen şahıs 
polis tarafından 
yakalandı.
Dolandırıcılıktan 
kaydı bulunan 
Sami C. (43), iddiaya 
göre Ulu Cami 
çevresinde bulunan

Bar sahibine silahlı saldırı
Bursa'da üstlerini 
aratmadan bara giren 
şahısları uyaran bar 
sahibi, tabancayla 
vuruldu.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Kükürtlü 
Mahallesi Eski

I.K.'ya ait cep tele
fonu bayiine giderek, 
"Ben Kurtlar Vadisi 
dizisinin yapım 
ekibindeyim. Bana 
bir cep telefonu 
lazım. Bu telefon 
karşılığında dizinin 
sonunda sponsor 
firmalara ayrılan 
bölümde isminiz 
yayınlanacak" dedi. 
Cep telefonunu veren 
İ.K., geçen bölüm

Kaplıca Sokak'taki bir 
bara üzerlerini arat
madan giren 4 şahıs, 
alkol almaya başladı.
Garsonların uyarısı 
üzerine bar sahibi 
Vedat A. (40), şahıs
ların yanına giderek 
"Ya üzerinizi aratın 

dizinin sonunda ismi 
yayınlanmayınca 
dolandırıldığını 
anladı. I.K, olayı 
dükkan komşusu 
deri mont satan 
S.G.'ye anlattı.
Zanlı Sami C., 
deri montçu 
S.G.'nin de 
dükkanına gelerek 
aynı taktikle deri 
mont almak istedi. 
S.G., zanlıyı 

ya da gidin" dedi. 
Bunun üzerine şahıs
lardan biri belinden 
çıkardığı tabancayla 
ateş etmeye başladı. 
Ayağından yaralanan 
Vedat A., olay yerine 
gelen 112 ambulan
sıyla Çekirge Devlet 

oyalayarak polise 
haber verdi.
Dükkana gelen polis, 
zanlıyı gözaltına aldı. 
Ekipler yaptıkları 
araştırmada Sami 
C.’nin aynı yöntemle 
birkaç dükkanı daha 
dolandırdığını ortaya 
çıkardı. Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgusu tamamlanan 
zanlı adliyeye 
sevk edildi.

Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kimliği belirsiz 
4 şahıs, olaydan 
sonra özel 
bir otomobille kaçtı. 
Olayla ilgili soruştur
manın devam ettiği 
bildirildi.

Bilet Bedeli 50.00 • YTL’dir

ÇPa/ılist |
2ooS fsr' 1 . jlsS

Umutlarla dolu yepyeni 
bir yıla başlarken, 

ritmini hiç kaybetmeyecek 
eğlence dolu bir partiye nedersin?

* Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 
* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon : 0 224 525 17 00 GSM : 0 532 546 45 75 

ctiİdYO GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı) 
bıuuıv y Nq . 2 GEMLİK Te|. 0 224 514 41 71

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

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

ACİLSATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

i

s. 
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t

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

i

i i a

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

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

1 
< 
(
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Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR

borçlanmayın
ÇİZİYORUM

8 YAŞ

uyarısı

Kredi kartı işlem* 
terinde uygulanacak 
‘azami” faiz oran
larını aşağı çeken 
Merkez Bankası, 
kredi gereksinimi 
duyan yurttaşların 
kredi kartı yerine 
tüketici kredisiyle 
borçlanmalarını 
salık verdi.
Merkez Bankası'nın 
azami faiz indirimiyle 
ilgili'açıklamasında, 
diğer ülkelerde 
olduğu gibi 
Türkiye'de de kredi 
kartı faiz oranlarının 
tüketici kredilerine 
göre daha yüksek 
belirlendiğine işaret 
edildi. Açıklamada, 
“Bu nedenle, kredi 
gereksinimi olan 
kredi kartı sahip
lerinin bu gereksin
imlerini kredi kartları 
yerine tüketici kredi
leri yoluyla karşıla
maları menfaatlerine 
olacaktır” denildi.

-AZAMİ KART 
FAİZLERİNDEKİ 
İNDİRİMİ 
Kredi kartında 
“azami” faiz 
oranlarının, 
tüketici kredisi faiz
lerindeki düşüş göz 
önüne alınarak aşağı 
çekildiği kaydedilen 
açıklamada, YTL 
cinsinden kredi kartı 
işlemlerinde uygu
lanacak ayıiK azami' 
akdi faiz oranının 
yüzde 4.93'e, aylık 
azami gecikme faizi 
oranının ise yüzde 
5.68'e düşürüldüğü 
belirtildi. 1 Ocak 
2008- 31 Mart 2008 
döneminde geçerli 
olacak bu oranların 
azami faiz olduğu 
belirtilen açıklama
da, bankaların 
bu oranları 
geçmemek üzere faiz 
oranlarını serbestçe 
belirleyebileceği e 
kaydedildi.

SATILIK

ELEMAN ARANIYOR
KURUMUMUZDA 

GÖREVLENDİRİLMEK 
ÜZERE TRAFİK VE 

ÇEVRE BİLGİSİ 
SERTİFİKASI OLAN EMEKLİ

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve mutfak islerinde çalışacak 

BAYAN ELEMAN aranıyor. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Tel : 513 47 39

Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km.
Gemlik / BURSA

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazanı 
sahibinden satılıktır

Tel: 513 96 83

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
. ■ ‘•■•'A

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
BEYAZ MELEK 
O KADIN

(Rezervasyon 
Tel : 513 33 21)

GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

ÖĞRETMEN ARANIYOR
TEL: 513 26 50

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sağlık karnesi kalkıyor
Sosyal güvenlik 
kurumlarında vatan
daşı çileden ve 
kuyruktan kurtaracak 
bir dizi karar alındı. 
İşte herkesi rahatlata
cak yenilikler... 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, sosyal 
güvenlik kurumların- 
da vatandaşı çileden 
ve kuyruktan kurtara
cak bir dizi karar 
aldıklarını açıkladı. 
"Sağlık karnesi"ni 
kaldıracaklarını 
söyleyen Çelik, has
tanın ilaç ve tıbbi 
malzemelerini de has
tanelerin karşılaya
cağını söyledi.Çahş- 
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı

Faruk Çelik, aldıkları 
bir dizi kararı yarın 
açıklayacak. Çelik, 
Padişah 4. Murat ben
zeri tebdilii kıyafetle 
sosyal güvenlik 
kurumlarını 
denetleyeceğini, özel
likle uzun kuyruklara 
neden olan bürokratik 
işlemleri yerinde 
tespit edeceğini 
söyledi. Çelik, 
"Başımda kasket, 
kuyruklara gideceğim, 
vatandaşın halini 
görmem lazım. Zaten 
bir kaç yerde yaptım. 
Bundan sonra her ay 
bir kuyruk bitecek, 
bir sorun çözülecek" 
dedi. Çelik, yeni 
döneme ilişkin şu 
bilgileri verdi:

KİMLİK NO YETERLİ 
Kuyrukların uzaması
na neden olan bazı 
uygulamaları tespit 
ettik. Önümüzdeki 
süreçte bu uygula
malara tek tek son 
vereceğiz. Sağlık kar
nesi bunlardan biri. 
Sağlık karnesi bitenler 

ya da yeni karne 
çıkaracak olanların 
kimliklerinde "TC kim' 
lik numarası" yazıyor
sa, karne edinme 
zorunluluğu kaldırıla
cak. Hastanelere 
sadece kimlik ile 
başvuru yapılabile
cek. Bu uygulama

2008 yılı sonuna 
kadar devam edecek. 
2009'dan itibaren de 
herkese bir manyetik 
kart verilecek ve 
bütün işlemler bu kart 
üzerinden yapılacak. 
SARF MALZEMESİ 
SORUNU
Bugüne kadar çağdaş 
Türkiye'ye yakış
mayan manzaralar 
vardı. Doktor veya 
hastane yönetimi, 
hastanın eline 
reçeteyi veriyor, "Bu 
bu ilacı veya şu tıbbi 
malzemeyi, şu marka 
olarak, git şu eczane
den veya merkezden 
temin et" diyordu. 
Hasta veya hasta 
yakınının o malze
menin bedelini 

karşılayacak kadar 
parası cebinde yoksa 
mağdur oluyordu 
DOKTOR-FİRMA 
İŞBİRLİĞİ 
Biz bunun hazırlığını 
geçen yıl yaptık. 15 
Haziran'da yürürlüğe 
gireceğini hizmet 
satın aldığımız kurum- 
lara ve hastanelere 
bildirdik. Ancak o gün 
gelip çattığında başta 
üniversite hastaneleri 
olmak üzere "Hazır 
değiliz bir süre erte
lensin" dediler. Bu 
uygulama, yolsuzluk 
ve usulsüzlüklere 
neden olan, hasta- 
vatandaş aleyhine 
gelişen "doktor-firma 
işbirliği"ne de darbe 
vuracak.

Kokulu silgi ve kalemler yasaklanıyor Zorunlu okul öncesi

Çocuklarda bağımlılık 
yaratabilecek uçucu 
organik bileşikleri 
içeren ürünlerin satışı 
yasaklanıyor. Meclis 
Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler 
Komisyonu'nda kabul 
edilen teklife göre, 
yapıştırıcı, kokulu 
olarak üretilen kalem, 
defter, silgi gibi ürün
ler, hangi amaçla 
olursa olsun çocuk
lara satılamayacak ve 
verilemeyecek. Kanun 
teklifinin kabul 
edildiği Komisyon 
toplantısında ilginç 
önerilerde gündeme 
geldi. AKP Gümüş 
hane Milletvekili 
Kemalettin Aydın, 
Türklerde “yalayarak 
zarf yapıştırma” 
alışkanlığı bulun
duğuna dikkat çek
erek bunun önlen
mesi için bantlı 
zarfların zorunlu hale 
getirilmesini önerdi. 
Meclis Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu, AKP 
Trabzon Milletvekili 
Cevdet Erdöl başkan
lığında toplandı. 
Komisyonda, 
Erdöl'ün geçen 
dönemde Genel Kurul 
gündeminde yer alan 
Uçucu Organik 
Bileşiklerin 
Zararlarının Önlenme
sine Dair Kanun 
Teklifi görüşülerek

kabul edildi.
Komisyon toplantısın
da konuşan Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, 
uçucu maddelerin 
toplumda çok yaygın 
olduğunu, temini 
kolay ve ucuz olması 
nedeniyle çocukların 
bu maddelere ulaşa
bildiğini söyledi. 
Daha çok ergenlik 
döneminde olan 
çocukların uçucu 
maddelere meyilli 
olduğunu belirten 
Akdağ, teklifle, 
çocukların bunlara 
erişiminin önlen
mesinin amaç
landığını belirtti.
TEKLİF NE 
GETİRİYOR?
Kanun teklifine göre, 
çocuklarda bağımlılık 
yaratabilecek uçucu 
organik bileşikleri 
içeren yapıştırıcı, 
kokulu olarak üretilen 
kalem, defter ve silgi 
gibi kırtasiye ürünleri 

hangi amaçla olursa 
olsun çocuklara 
satılamayacak ve ver
ilemeyecek. Çocuk
ların kullanma ihtima
linin bulunması 
halinde yetişkinlere 
de satışı yapılmaya
cak. Uçucu organik 
bileşikler içeren ürün
lerin üretildiği ve kul
lanıldığı yerlerde 
çocuklar çalıştırıla- 
mayacak; bu ürünler 
eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinde kul
lanılamayacak. Kanun 
kapsamına giren 
ürünlerin yarattığı 
sağlık riskleri 
konusunda çocukları 
ve gençleri bil
inçlendirmek üzere 
Milli Eğitim Bakanlığı 
müfredatına gerekli 
eğitim ve öğretim 
programları konula
cak.
YAPIŞTIRICILAR SU 
BAZLI OLACAK 
Teklife göre, eğitim ve 

öğretimde kullanıla
cak yapıştırıcılar, su 
bazlı olacak.
Yükseköğretim 
kurumlan ile mesleki 
eğitim ve iş eğitimi 
yapan kurumların, 
eğitim gereği kul
landıkları bu kapsama 
giren ürünler, ancak 
"tiksindirici" koku 
ihtiva etmeleri halinde 
kullanılabilecek. 
Tiksindirici koku ve 
miktarının ne olacağı 
ise yönetmelikle belir
lenecek. Kanun kap
samına giren ürün
lerin üretildiği ve kul
lanıldığı yerlerde 
gerekli sağlık tedbir
leri alınacak. Ürün 
bağımlılarının tedavi 
ve rehabilitasyonları, 
Sağlık Bakanlığının 
koordinasyonunda; 
Sağlık Bakanlığı, 
diğer merkezi ve 
mahalli kurum ve 
kuruluşlar tarafından 
merkezler açılarak 
yürütülecek. 
TÜKETİCİ
UYARILACAK 

Çocuklarda bağımlılık 
yaratabilecek, uçucu 
organik bileşikler 
içeren ürünlerin dış 
ambalajları ile varsa 
iç ambalajlarında, 
"sağlığa zararlı oldu 
ğu ve çocuklara ver
ilemeyeceği" şeklinde 
görünür ve okunaklı 
biryazı bulunması 
zorunlu olacak.

eğitime
Bağımsız Eğitim 
çiler Sendikası Ge 
nel Başkanı Gürkan 
Avcı, Milli Eğitim 
Bakanlı ğı'nın, gele
cek yıl 15 ilde baş 
latacağı pilot uygu
lama ile eğitim yaşı 
m 5'e çekerek okul 
öncesi eğitimi zo 
runlu hale getiren 
kararını olumlu bul
duklarını ve bu uy 
gulamaya tam des 
tek verdiklerini 
belirtti.
BES Genel Başkanı 
Gürkan Avcı yaptığı 
açıklamada, 2013 
yılına kadar uygula
mayı Türkiye gene
line yayacak olan 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın hazırladığı 
yasa taslağı net
icesinde okul önce
si eğitim zorunlu 
hale getirme poli
tikasının Bakan 
Çelik'in en önemli 
ve faydalı icraatı 
olduğunu kaydetti. 
Avcı, okul öncesi 
eğitimde okullaşma 
oranının 6 yıl içinde 
yüzde 11'den yüzde 
25'e yükseldiğini 
ancak bu oranın AB 
ülkelerine bakıldı 
ğında düşük olduğu 
nu vurguladı.
Okul öncesi eğiti 
min zorunlu eğitim 
kapsamına alınma 
sıyla ilgili yapılan 
yasa tasarısı çalış
malarının bir an 
önce yasalaşması 
gerektiğini belirten

destek
Avcı, şu ifadelere 
yer verdi: "Okul 
öncesi eğitim de 
Tür kiye, en iyi 
örneklerden birisi 
olan Hollanda mo 
delini örnek almalı 
dır. Hollanda'da 
Ana Sınıflarında ve 
Şehir Okullarında 
uygulamalı tarım 
dersinde, çocuklar 
ana sınıflarında 
çiçek yetiştiriyor, 
uygulama bahçe 
lerinde çiçek, 
sebze, meyve 
yetiştiriyor, hayvan 
besliyor. Bu eğiti 
min sonunda 
Hollan da tüm 
dünyaya çiçek, yağ 
ve peynir satıyor. 
Bu nedenle, Talim 
Terbiye Kurulu köy 
okulları programına 
Tarım Ünitelerini 
koyması gerekir." 
Okul öncesi eğiti 
min zorunlu olması 
yönündeki yaptık
ları çeşitli açıkla
malarla konunun 
önemini sıkça dile 
getirdiklerini kayde
den Avcı, "5 - 6 yaş 
dönemi eğitim için 
kesinlikle değer
lendirilmesi gere 
ken ‘Altın Çağ'dır. 
Çocuk hayatı 
boyunca öğrene 
çeklerinin yüzde 
35'ini bu dönemde 
öğrenir. Birçok 
gelişmiş ülkede 
çocuk 3-4 yaşında 
eğitimle tanışıyor.” 
dedi.
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Uzmanlar 
yüz felcine 

karşı 
uyarıyor

İşitme kaybıyla doğan çocuklara "bionik kulak"

Özel Güven 
Hastanesi Noroloji 
Uzmanı Dr. Enver 
Yaylı, soğukların 
yüz felci olarak 
bilinen hastalığı 
tetiklediğini 
belirterek, vatan
daşların güneşli 
havalara güvenerek 
şapka ve 
atkısız dışarıya 
çıkmamaları gerek
tiğini belirtti. 
Soğuklarla beraber 
yüz felcine sebep 
olan virüslerin aktif 
hale geçtiğini kayde
den Dr. Yaylı, kış 
mevsiminde 
yaşanan her 100 
vakanın 95'inin 
soğuklar bağlı 
ortaya çıktığını 
söyledi. Periferik 
fasial paralizi olarak 
isimlendirilen 
hastalığın belirgin 
bulgusunun, bir 
kaç gün önceden 
boyun bölgesi ile 
kulak arkasında 
başlayan ağrılarla 

birlikte yavaş yavaş 
bir karıncalanma 
olduğunu ifade eden 
Dr. Yaylı, daha 
sonra yüzün felç 
olan tarafındaki 
gözün kapanma
ması, ağzının tam 
olarak çalışmaması, 
gözde kızarma, 
sulanma ve yanma 
gibi sonuçların 
ortaya çıktığını 
anlattı. Bunun dışın
da gözyaşı ve 
tükürük salgısının 
azalması, tat 
duyusunun bozul
ması, gürültüye 
duyarlılık artışı gibi 
bulguların da bulun
abildiğini vurgu
layan Dr. Yaylı, 
hastaların zaman 
kaybetmeden bir 
uzmana başvur
maları gerektiğini 
kaydetti. Dr. Yaylı, 
"Vatandaşlar, güneş 
li havalara güvenip 
şapka ve atkısız 
dışarı çıkmamaları 
gerekir" dedi.

Normal işitmeye 
sahip olan çocuklar, 
konuşmayı özel bir 
yardım almadan, aile 
ortamında öğrenebi 
liyor. Ancak ileri 
derecede ya da çok 
ağır işitme kaybı olan 
bir hasta en güçlü 
işitme cihazlarından 
bile yararlanamaz 
ken, işitmediği için 
konuşmayı da öğren
emiyor. İşitmeyen 
hastalarda kullanılan 
iç kulak protezi 
(bionik kulak-koklear 
implant) sayesinde 
çocuklar işitebiliyor, 
özel bir eğitim alarak 
da konuşma beceri
sine sahip oluyor. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz Hasta 
lıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Sertaç Yetişer, iç 
kulağın yapay elek
triksel sinyaller ile 
uyarılarak işitmenin 
yeniden sağlanabil 
diğini belirtiyor. 
Kulak zarı ve orta 
kulaktaki kemikçikler 
aracılığı ile ses dal
gaları mekanik enerji 
halinde iç kulağa 
taşınıyor. Duymamızı 
sağlayan iç kulak ya 
da koklea dediğimiz 
kısımdır. Burada 
kulağımıza gelen ses 
çok küçük hücrelerle, 
işitme siniri boyunca 
beyindeki işitme 
merkezine yol alan,

elektriksel sinyallere 
çevriliyor. Böylece iç 
kulak yapay elektrik
sel sinyallerle uyarı 
liyor. İşitme siniri uya 
rımı ile işitme yeni 
den sağlanabiliyor. 
PROTEZ İKİ 
PARÇADAN 
OLUŞUYOR 
Koklear implant 
mekanik ses enerjisi
ni elektrik sinyalleri 
ne dönüştüren ve 
bunu doğrudan iç 
kulağa aktararak ses 
algılamasını sağlayan 
elektronik bir cihaz. 
Koklear implant 2 
parçadan oluşuyor. 
Birincisi kulak arkası
na cilt altına yerleş 
tirilen bölüm.
Operasyon sırasında 
cihazın uzun elektro
tu salyangoz olarak 
da bilinen ıç kulağın 
içine yerleştiriliyor. 
Dış sarmaldan 
(antenden) aktarılan 
ve ses enerjisi bilgisi
ni taşıyan kodlanmış 
elektrik enerjisi elek
trot aracılığı ile işitme 

siniri uyarılması ama 
cıyla iç kulağa aktarı 
liyor. Hasta operas 
yonla yerleştirilen bu 
iç parçayı yaşam 
boyu taşıyor. Dış 
parça ise ses işlem
cisi, mikrofon ve dış 
antenden oluşuyor. 
Dış sarmal saçlı deri 
üzerine yerleştiriliyor 
ve sahip olduğu mık
natıs sayesinde man 
yetik olarak iç sar
mala tutunuyor.
UYGUN HASTALARA 
YAPILABİLİYOR 
Koklear implantas 
yon adaylarının belir
lenmelinde yaş, men 
tal ve fiziksel sağlık 
durumu, odyolojik 
değerlendirme sonuç 
lan, işitme kaybının 
sebebi ve süresi, 
odyolojik rehabilita
syona üyûrfî, sos yâ ı' 
durum gibi birçok 
faktör göz önüne 
alınıyor. Adayların 
radyolojik değer
lendirmesi ise en az 
diğer faktörler kadar 
önem taşıyor. Bu 

nedenle her adayın 
ameliyat öncesinde 
bilgisayarlı tomografi 
ve manyetik rezo
nans görüntüleme 
teknikleri ile incelen
mesi gerekiyor.
KONUŞMAK 
İÇİN EĞİTİM 
ALIYORLAR
Koklear implant 
sistemini takan 
kişiler için her 
ses yenidir.
Hastalar için 
implant tarafından 
üretilen sesi 
yorumlamayı öğren
meleri için özel 
bir eğitim almaları 
gerekiyor.
Bu nedenle 
implant sonrası 
işitme eğitimi olduk 
ça önem taşıyor.
- Koklear implant 
sesleri işitmeyi sağ 
lar ancak kişinin ko 
nuşulan dili yalnızca 
dinlemesi kendiliğin
den anlamasında 
yeterli değildir
- Sonradan işitme 
kayıplı kişiler, din
leme ve konuşulanı 
anlama aşamalarını 
daha çabuk geçerler. 
Doğuştan ve konuş
manın kazanılmasın
dan önce işitme kay 
bı meydana gelmiş 
olanların konuşulan 
dili öğrenmeleri için 
uzun yıllar işitme ve 
konuşma eğitimi al 
maları gerekmektedir
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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

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 94I

I

I

ıvı

i

1 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

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

R 
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
29 Aralık 2007 Cumartesi 

ENGİN ECZANESİ Tel: 5133716 
30 Aralık 2007 Pazar 

ÖZLEM ECZANESİ Tel: 5120223

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2940 

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 36 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Ye '"rEZQFŞET_
Matbaaclık-Yayıncılık ıcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. I. ,3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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GEMLİK'TE BİR İLK Geylan Çifti’nden Bursa’ya özel düet

DİSKOTEK DİZAYNINDA 
YAPTIĞIMIZ EĞLENCE 

MEKANIMIZA
TÜM GENÇLERİMİZİ 

BEKLİYORUZ
-Z DOĞUM GÜNÜ EĞLENCELERİ 

S PARTİLERİNİZ
’Z ÖZEL GECELERİNİZ 

TOPLANTILARINIZ UE
YILBAŞI PARTİSİ 
İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.....

İSTİKLAL CAD. BORA SK. NO: 5
TEL : (0.224) 512 33 12

Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Sanat Müziği 
Bölümü İcra Heyeti, 
2007-2008 sanat 
sezonunun ikinci 
konserini Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
verdi
Usta sanatçı Salih 
Berkmen’in 
şefliğinde sahne alan 
Büyükşehir Belediye 
Orkestrası Türk 
Sanat Müziği Bölümü 
İcra Heyeti, konserde 
karcığar makamında
ki eserleri seslendir
di. Bursah sanatsev
erlerin yoğun ilgi 
gösterdiği konserin 
ikinci bölümü ise 
konservatuvar solist
leri Emine Erikli, 
Salih Taşkın, Serap 
Çelikkol ve Gökay 
Usludur’un söylediği 
‘Unutmadım seni 
ben, unutmadım, her 
zaman kâlbimdesin’, 
‘Bir gün gelecek, sen 
de beni anlayacak
sın’, ‘Sesimdeki bu 
hüznü, gel hiç sorma 
sen benden’, ‘O âhû 
bakışlara, bir anda 
kandın gönül’ 
şarkılarıyla başladı.

İzmir Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu 
Ses ve Keman 
Sanatçısı Canan 
Sezgin Geylan, ikinci 
bölümde konuk 
olarak sahne aldığı 
konserde Türk Sanat 

Müziği’nin en sevilen 
eserlerini sanatsever
lerle paylaştı. Sesi ve 
seslendirdiği şarkıları 
kadar şıklığıyla da 
göz kamaştıran 
Canân S. Geylan, 
Bursa konserinde 

kendisini yalnız 
bırakmayan eşi TRT 
İzmir Radyosu Ses 
Sanatçısı Yahya 
Geylan ile de düet 
yaptı. Birlikte 
söyledikleri şarkıyı 
BursalIlara armağan 
eden Geylan çifti, 
konseri izleyen 
sanatseverlere tadına 
doyulmaz bir müzik 
ziyafeti çekti. Neşeli 
anların yaşandığı 
konserin sonunda 
Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Idris Uysal, 
Canân S. Geylan’a 
çiçek takdim etti, j 
Konseri keyifle 
dinleyen 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkan Vekili 
İdris Uysal, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 1 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın ve usta 
sanatçı Erdinç 
Çelikkol, programın 
sonunda Canân S. 
Geylan, Yahya 
Geylan ve şef 
Salih Berkmen ile 1 
hatıra fotoğrafı 
çektirdi

^ÖRKEm
KEBAP ve YEMEK SALONU

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 YU
3.50 YIL

Çorba+Yemek+Pilav + Ayran+Salata 5.00 YIL
ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ:

İŞKEMBE-PAÇA-MERCİMEK-EZOCELİN

İstiklal Cad. No: 20/A- GEMLİK
• Tel: 0.224 512 20 02

KEBAP ve YEMEK SALONU 
ğendlk te ailenizle, fakat edeceğiniz tek ağfeş j

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL.
Çorba l.SOYTL
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.

YENİ ADLİYE KARŞISI 44/A-GEMLİK ÎEL: 514 52 38
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.



GÜLLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

Fini bova
JOTUN- DENİZ 

BOVALARI
•s İzolasvon
•S HIRDAVAT 
v' NALBUR

SIHHİ TESİSAT

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir AKSESUAR 
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK B'L'MUWI İNŞAAT

Tel: (0.224) 513 32 32 Fax : 513 35 75 MALZ€M€L€AI

25 Ykr.

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
31 Aralık 2007 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com inftbfl gemlikkorfezgazetesi.com

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

Bu gece 2007 yılını geride bırakarak, 2008 yılına yeni umutlarla giriyoruz

Mutlu yıllar
Tr Bu gece saat 

24.00’de 2007 yılını 
geride bırakarak, 
2008 yılına giriyoruz.

eğlence merkez
lerinde de yılbaşı 
gecesi için özel prog 
ramlar düzenlendi.

Acısıyla tatlısıyla 2007 Meteoroloji 2008 yıh-
yılı geride kalırken, 
bütün dünyada yeni 
yıla giriş için coşkulu 
kutlamalar yapılacak. 
Gemliklilerin büyük 
çoğunluğunun 2008 
yılını evlerinde tele
vizyonların başında 
girmesi beklenirken, 
ilçemizdeki bazı

na bu yıl yağışsız 
girileceğini bildirir 
ken, yaşanacak don 
olaylarına karşı araç 
sürücülerinin dikkatli 
olmaları istendi. 
Öte yandan, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
yılbaşı nedeniyle

teri aldı. İçkili araç 
kullanılmaması için 
sürücüler uyarılırken, 
gerektiğinde Emniyet 
Müdürlüğü ’nden 
yardım istenebileceği 
bildirildi. İlçemizdeki 
Devlet Hastanesi’nde 
de acil servislerde 
nöbetçi doktor sayısı 
arttırıldı. İlçemizin 
2008 yılına huzur 
içinde girilebilmesi 
için her türlü önlemin

geniş güvenlik önlem- alındığı belirtildi.

Gemlik Körfez

2008 yılının tiim 
insanlığa barış 

getirmesini dileriz

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri auler(S)hotmj

2007’den kalan
Koca bir yılı daha geride bırakıyoruz.
Yarın sabah uyandığımızda 2007 yılı mazi 

olarak anılacak.
Her yeni yıla girerken yine umut dolu ola

cağız.
। Şairini dediği gibi...
I “Umut fakir ekmeği ye memedim yel"
। 2007'ye bakarak 2008'in neler getirip, 
neleri götüreceğini bilmemek için kain olmaya 
gerek yok.

2007'ye de umutla girmiştik. Ama bugün 
geriye doğru baktığımda hiç de iç açıcı bir yıl 
olmadı 2007.. Devamı sayfa 5'de

“Hedefimiz 
üç beldeyi 
kazanmak11
Adalet ve Kalkınma 
Partisi'nin yapılan 
İlçe toplantısında 
konuşan Belediye 
Başkanı kendisi için 
hizmet yapmıyor di
yenlere verdiği yanıt
ta, “40 yıldır Gem • 
lik'te gerçekleştirile
meyen hizmetleri 
yapıyoruz, "dedi. 
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Eğitim ....

Sayfa j

Can İskelesi can çekişiyor
Eğitim çok önemli..
Aile'de başlıyor.. Ölüme dek uzanıyor..
Türkiye; elli yıl önce nitelikli bir eğitim modelini 

keşfetmişti.
Köy Enstitüleri..
Yaşayabilseydi Cumhuriyet Devrimlerini kuşlaktan 

kuşağa aktaracaktı. Ümmetten ulusa geçen süreçte bil
gili, dinamik bir köprü görevini üstlenecekti..

Yaşamda olduğu süre içinde yetiştirdikleri Türk 
Ulusu'nu bugünlere taşıdı..

Köy enstitülerinin bugünkü iktidarlara yol göstere
cek uygulamalarını ve birikimlerini şöyle özetlemek 
olanaklı:

İnsan en yüce değerdir. Eğitim, bu değeri daha da 
geliştirme gücüne sahiptir, iyi eğitilen ve eği tim yoluy
la canlanıp bilinçlenen insan, hem iyi bir birey, hem iyi 
bir yurttaş hem de iyi bir üretici olabilir.

Akılcı bir planlama,örgütlenme ve yeterli bir moti
vasyonla, en güç koşullarda bile eğitim sorununu 
çözme olanağı vardır.ll. Dünya Savaşı'nın sınırlara 
dayandığı ve kıtlığın kol gezdiği 40'11 yıllarda, Eğitmen 
Hareketi ile başlayan Köy Ensti tüleri girişimi, bunun 
en iyi örneğidir. Bu yıllarda yaratılan kültürel 
hareketler, teknik eğitimin gelişimi, güzel sanatlar 
atılımı gibi uygulamalar, zor koşullarda yaratılan 
başarılardır.

İnsan kişiliğini tam geliştiren ve özgürleştiren çok 
yönlü kültürel, bilimsel, sanatsal eğitim, en zor 
koşullarda bile uygulanabilir. Köy Enstitü lerinde her 
koşulda ve her zaman yürütülen oku ma, deneme; 
sanat etkinlikleri ve eğlenceler; özeleştiri ve katılımlı 
demokratik öğrenci yönetimi gibi uygulamalar, bunun 
da en güzel örneğidir. "Daha elverişli zamana bırakma" 
gibi ertelemeci bir yaklaşım haklı gerekçeye dayanmaz 
ve böyle bir tavır, gerçek bir eğitimin yolunu keser.

Katılımcı ve demokratik eğitim, birçoklarının 
sandığının aksine en zor koşullar da uygulanabilir. 
Zaten "gönüllü katılım" ve "yaratıcı" etkinlik olmasaydı 
Enstitülerin aştığı korkunç zorluklar aşılamazdı. Bugün 
de demokratik eğitimi ertele yenlerin haklı gerekçesi 
yoktur.

Eğitimde gerçek başarılar, maddi ve manevi yönden 
olumsuz rekabete ve yarışa yol açmadan da ödül- 
lendirilebilir. Eğitim etkinliklerine katılanların, ürettik
lerini hakça paylaşmaları, eğitimin ve üretimin niteliğini 
artırır. Bunu kapitalist sistem "prim" yöntemi ile yap
maktadır. Toplumcu bir anlayış bunu, hem bireyi hem 
topluluğu dikkate alarak yapabilir.

Bu tutum, güçsüzlerin korunmasını da, özgün 
emeği de yeteri kadar dikkate alır. Köy Enstitüsü siste- 
m.! herkesin emeğini ve yeteneğini seferber ederken, 
güçsüzlerin korunmasını da ihmal etme miştir. 
Başarıyı, geleneksel "not değerlendirme" sistemi ise 
söz konusu insani değerleri dışlamaktır.

Eğitim, evrensel değer yaratmayı hedeflerken, yerel 
ve ulusal değerleri de geliştirebilir. Örneğin, yerel 
sanat motifleri çağdaş yöntemlerle geliştirilirse, bunun 
hem ulusal ve yerel hem de evrensel değerlere katkısı 
olur. Halk dansları ve halk türküleri, Köy Enstitüleri 
sayesinde gün ışığına çıkarıl mış ve ulusal değerler 
?.?r„ geliştirilmiştir. Bunların evrensel değerlere 
dönüştürülmesi yolun da da adımlar atılmış, ancak 
Enstitüler yozlaştın lıp kapatılınca istenen sonuca tam 
ulaşılamamıştır. Yurt sevgisi, yurdu sevilecek duruma 
getirerek gelişir. Köy Enstitüleri, iç karartan Ana dolu 
bozkırını yeşerterek onu daha çok sevmeyi öğretmiştir. 
İnsan emeği ve alınteri karışan herşey daha çok değer 
kazanmıştır. Bugün, bu tür anla yışa daha çok 
gereksinmemiz vardır. Yurtseverlik ve bağımsızlık 
düşüncesi, emek çekerek kazanılabilmektedir.

Gerçek bir ahlak anlayışı, insana saygı ve sevgi 
lafla değil, iş yaparak kazanılır.

Dersliklerde yapılan ahlak dersleri ya da verilen 
öğütler; gerçek yaşamın içine girmeden, başka insan
ların yetenek ve emeğinin ürününü, güçsüz kalanların 
çaresizliklerini görüp onlara sahip çıkmadan havada 
kalacaktır. Ahlak eğitimi, gerçek hayatın içinde toplum
sal görev yaparak etkili olabilir. Köy Enstitüsü öğrenci
lerinin sergilediği dayanışma rûhu ve insana saygı, 
böyle kazanılmıştır.

Köy Enstitüleri deneyimi, evrensel eğitim düşünce
si yanında, Türkiye gerçeğini de dikkate alan özgün bir 
öğretmen yetiştirme deneyimi yaratmıştır.

a Buaün öğretmen yetiştirme konusunda aciz kalan 
iktidarlar, bu deneyimden çok yararlı dersler çıkarmak 

“r Aksi halde ortaya çıkan tablo geleceğe dönük 
sağM işaretlervegnekt^-----------------------------

-A A

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kurşunlu Beldesi 
Şükrü Kaya 
Mahallesi Sahil 
yolunda uzun yıllar 
boyu yazlıkçılara 
hizmet veren can 
iskelesi şu günlerde 
can çekişiyor. 
Uzun bir sahili 
olan ve Kurşunlu 
beldesine girişte 
sahilde yapılan can

İskelesi yaz 
aylarında teknelerin 
vaz geçilmez 
iskelesi olmuştu. 
İlgisizlik ve 
bakımsızlıktan 
çürüyerek 
ortasından kopmaya 
başlayan tahtaları 
nedeniyle büyük 
tehlike yaratan Can 
İskelesi ne yazık ki 
ilgisizlikten 
ölüme terk

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Balıkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex,daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik 

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal 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.

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı , asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 normal daire
Gemlik Migros Karşısında, Doktor muayenehanesine uygun, çok merkezi, 
asansörlü, kaloriferli 3+1 140 m2 normal daire 
KİRALIK DAİRELER ve İ$ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ. Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri_________
www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

edilmiş durumda. 
Bakımı ve onarımı 
artık mümkün 
olmayan can 
iskelesi yakın

zamanda 
dalgaların 
parçalamasıyla 
sadece anılarda 
kalacak.

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex
Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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AKP İlçe Divan Toplantısı Kültür Merkezi nde yapıldı 

“Hedefimiz üç beldeyi kazanmak” 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yapılan İlçe toplantısında konuşan Belediye 
Başkanı kendisi için hizmet yapmıyor diyenlere verdiği yanıtta, “40 yıldır Gemlik’te 
gerçekleştirilemeyen hizmetleri yapıyoruz.”dedi. Turgut, BUSKİ’nin çalışmalarını 
eleştirdi. İl Genel Meclisi Başkanı Nuretin Avcı ise, 11 Eylül İlkokulunun yıkılarak 
yerine 40 derslikli bir yeni okul yapılacağını söyledi. Küçük Kumla Beldesi’nde 
partilerinden istifa edenlerin AKP’ye katılması, toplantıya damgasını vurdu.

YazıYORUM
Diş Hekimi

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin İlçe Divan 
toplantısı yapıldı. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
yapılan toplantıya 
AKP Bursa 
Milletvekilleri 
Mehmet Emin Tutan, 
Hayrettin Çakmak, 
Ali Koyuncu ile İl 
Başkanı Sedat Yalçın, 
İl Genel Meclisi Baş 
kanı Nurettin Avcı, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, II Genel Mec 
lisi üyeleri, Belediye 
Meclisi üyeleri ile 
partililer katıldı. 
Saygı duruşu ve oku
nan İstiklal Marşı'nın 
ardından konuşan 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, "Hedefimiz 
3 belde de belediye 
başkanlığını 
partimize kazandır
maktır" dedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut da 
yaptığı konuşmada, 
kendisi hakkında 
dedikodu üreten 
ve hiçbir hizmet 
yapmadığını ileri 
sürenleri eleştirerek 
"40 yıldır Gemlik'e 
yapılmayan hizmetleri 
gerçekleştiriyoruz " 
dedi.
TURGUT, 
BÜYÜKŞEHİR’İ 
ELEŞTİRDİ 
Türkiye'de ikinci 
kez halkın iktidarını 
ortaya çıkardığını 
ve ümitle beklenen 
AKP'nin iktidara 
geldiğini söyleyen 
Turgut, "Belediye ne 
yapıyor diyerek 
dedikodu üretiyorlar. 
Gemlik'te 30 trilyon
luk yatırım var. 
Üniversite’ye 
karşı olduğumu 
söylüyorlardı. 
AKP Belediyesi 
olarak Üniversite’ye 
yurt binası yaparak 
yanıldıklarını 
göstereceğiz." 
şeklinde konuştu. 
Büyükşehir'in 
Gemlik'te yeterli 
çalışmayı yapa
madığını da ileri 
süre rek BUSKİ'nin 
çalışmalarını 
eleştiren Başkan 
Mehmet Turgut, 
"BUSKİ'nin 2.5 yıl

önce ihale ile verdiği 
isale hattı ne yazık 
ki yeterince yürü 
müyor. BU S Kİ bu 
işleri bitirsin 15 gün 
içinde ilçenin tüm 
yollarını asfalt yapa 
rım. Büyükşehir 
belediyesi bunları 
yapamadığı için biz 
hizmet veremiyoruz." 
dedi. Turgut, ayrıca 
gelirinin yüzde yüzü 
nü yatırıma harcayan 
Türkiye'nin tek beledi 
yesi olduklarını 
söyledi.
Milletvekili Ali Koyun 
cu ise Marmarabirlik'i 
eleştirerek, "Birlik 
yönetimi uzaydan 
gelmedi, küresel 
kuraklıhkla birlikte 
fikirsel kuraklılık 
getirerek siyasetçiye 
saldırıyorlar.
Ürününü pazarlaya- 
mayan bir kuruluş 
ortaklarına nasıl 
para kazandırır." 
şeklinde konuştu. 
İlçe Divan Toplantı 
sına katılan AKP 
Bursa Milletvekilleri 
Mehmet Emin Tutan 
ile Hayrettin Çak- 
mak'ta yaptıkları 
konuşmalarda 
muhalefeti 

eleştirirken, CHP'nin 
yeterince halkın par
tisi olamadığını ve 
kadınları sadece mit
ing alanlarında düşün 
düklerini söylediler. 
GEMLİK ŞANSLI 
II Genel Meclisi Baş 
kanı Nurettin Avcı'da 
Gemlik'e yapılacak 
yatırımlarhakkında 
bilgi verdi. Avcı, 
ilçenin az sayıda 
köyü olmasının avan
taj olduğunu söyledi, 
il Genel Meclisi 
olarak yurt genelinde 
başlatılan “Yerel 
Kalkınma Projesi" 
içinde Gemlik'i az 
sayıdaki köylerine 
gerekli her yardımın 
yapılmakta olduğu
nun belirten Avcı, 
"11 Eylül İlköğretim 
okulu yıkılarak yerine 
2008 yılı içinde 40 
derslikli okul yapa 
cağız. Bunun yanında 
milletvekilimiz 
Altan Karapaşaoğlu, 
üniversite alanında 
Milli Eği time ayrılan 
binalar için 2008 
yılında çalış ma 
başlatılması için 
ciddi girişimleri 
bu lunuyor. Bunun 
yanı sıra Kumla

Pınar başı nda 
gölet yapılması 
için çalışmalar 
başlatıldı." dedi. 
Konuşmaların ardın
dan 9 Meclis üyesi 
bulunan Küçük 
Kumla Bağımsız 
Belediye Meclis 
üyelerinden Cevdet 
Göral, Cengiz 
Yazıcı, Saime Aktürk, 
Abdullah Parlak ve 
Göksel Konak'a 
Milletvekilleri törenle 
parti rozetlerini 
taktılar.
AKP'ye katıldıkları 
için mutlu olduklarını 
söyleyen Saime 
Aktürk, arkadaşları 
adına yaptığı 
konuşmada "Doğru 
ve sözünde duran 
bir parti olduğu 
için AKP'ye 
katılıyoruz" dedi. 
İlçe Divan 
Toplantısında ayrıca 
partiye katılan 
gençlere rozetleri 
takıldı. AKP İlçe 
Divan Toplantısı 
daha sonra parti 
içi sorunların 
tartışılması ve 
çözüm üretilmesi 
için basına kapalı 
olarak devam etti.

Borç gırtlağı aşıyor!...
"Eğer ülkemizde ekonomi çok iyiyse, (iktidar öyle 

diyor.)
Türkiye'de bundan rahatsız olacak bir tane insan 

olmaz, biz de rahatsız olmayız, herkes sevinir, biz 
de seviniriz, iftihar ederiz.

Ancak durum öyle midir, değil midir, ona bir bak
mak lazım!

Ekonomistler diyorlar ki; ’
Türkiye hızla borçlanıyor. 2002 yılında 218 milyar 

dolar olan iç ve dış borçların toplamı bugün 436 mil
yar dolara yükseldi.

Tam iki katı..
Bu, bütün Cumhuriyet tarihimizin borçlanma 

rekorudur.
Ayrıca, beş yıl içinde 184 milyar dolar da müthiş 

faiz ödedik.
Biz, bir cihan imparatorluğunu böyle borç ve fai

zler yüzünden kaybetmiş bir ulusuz.
Koca Osmanlı Devleti borç yüzünden battı!
Borca karşı çok hassas olmamız gerekirken yük

sek faizle borç alıp mirasyedi gibi harcamamız 
korkunç savurganlıktır."

"Dış ticaret açığı 65 milyar dolar. Gittikçe de artıy
or..

Niçin dış ticaret açığı veriyoruz?
Türkiye ne ithal ediyor?
Mesela, ceviz ithal ediyoruz. Nereden?

Ukrayna’dan, İran’dan..
Mısır ithal ediyoruz. Nereden? Okyanus ötesin

den Amerika’dan...
Arpa ithal ediyoruz. Nereden? Ukrayna’dan, 

Rusya’dan...
Tavuk ithal ediyoruz. Bir okyanus aşı- yoruz, 

Brezilya’dan ithal ediyoruz.
Et ithal ediyoruz. Nereden? okyanusu aşıyoruz.

Avustralya’dan...
Allah’tan korkun yani...
Böyle bir şey olabilir mi?
Şimdi bir de pamuk ithal ediyoruz. Nereden?

Yunanistan’dan...
Yahu, bizim Amik Ovalarımız yok muydu? Var!
Çukurova’mız yok mu?.
Muş Ovaları yok mu? Var!
Yani ne oldu bu ovalara da Yunanistan’dan 

pamuk ithal eder hale geldik?
Utanmalıyız bundan..."
Mirasyediler gibi cepten yiyoruz, sana oy için ve 

rilen pirinç -yağ ve kömürler hep bu borç para ile 
veriliyor.

Sonunda hesabı sende bende ödeyeceğiz.
Hemde canımız yanarak...
"Hızla borçlanıyoruz ve yüksek faiz vere rek 

kendimizi elin yabancısına yolduruyo ruz. Şimdi 
şunu okuyun...

Acaba komşumuz Yunanistan neyle borçlanıyor?'
Yüzde 4.87 ile borçlanıyormuş. İyi.
Aşağılarda Mısır var. Neyle borçlanıyor? Yüzde 

7.13 ile...
Pakistan'ın, Afganistan savaşından sonra yak

laşık yarısı El Kaide’nin işgali altında...
Şimdi, iki eski başbakan kıyasıya kavga ediyor.
Pakistan’da neredeyse iç savaşa yakın bir hal 

var.
Böyle bir Pakistan neyle borçlanıyormuş?
Yüzde 9.73... Tamam.
Eee, Türkiye, Pakistan’dan ekonomisi daha iyi 

diye övünüyoruz...
Pakistan’dan daha iyi borçlanıyor olmamız lazım 

değil mi? Söyleyin...
Fakat hayır! Dikkatli okuyun sayın okurlar, sayın 

halkım.
Türkiye dışarıdan ancak yüzde 17.21 ile borç 

bulabiliyor.
Bu çok kötüdür, devam ettirilebilir de değildir.

Bizi yıkıma götürür!"
Lafın kısası, yeni yıl, yeni ve büyük sıkıntılara 

gebe. Allah yardımcımız olsun!

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

Gemlik'te sekiz 
ay önce çalışmalara 
başlayan Ressam 
Aygen Sümer 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle 
açacağı sergiye 
hazırlanıyor. 
Ilıca Caddesi

Fatih Sokak’taki 
atölyesinde 
Mersin'de açacağı 
sergiye hazırlanan 
Aygen Sümer, 
başta yağlı boya 
olmak üzere 
ahşap boyama, 
Nötürmort ve doğa 
resimleri çalışıyor. 
İstanbul'da bulunan 
Sanat Çemberi

isimli grubun 
üyesi olan Aygen 
Sümer, grupla 
birlikte Mersin'de 
açacakları resim 
galerisine 
hazırlanıyor. 
Çocukluğundan 
beri resimle iç içe 
yaşadığını ve en 
büyük idealinin de 
ressam olarak

sergi açmak 
olduğunu ifade 
eden Aygen Sümer, 
atölyesinde bu işe 
gönül verenlere 
de hocalık yaparak 
resim sanatının ince* 
liklerini öğretiyor. 
Şartların uygun 
olması durumunda 
yaptığı çalışmaları 
Gemlik'te de 

sergilemek istediğini 
söyleyen Sümer, 
"Gemlik'te bir galeri 
açmayı ok isterim 
ancak uygun yer ne 
yazık ki yok. Resme 
karşı yakınlık duyan 
kişilere ders vermek 
istiyorum" dedi.
Sanatın ve sanatçının 
yetişmesine rağmen 
oraya çıkamadığı

Gemlik'te bu işi 
yerleştirmeye 
çalışan Aygen 
Sümer, çok güzel 
bir uğraş olan 
Resim yaparken 
en büyük 
desteğinin 
ailesi ve yakınları 
olduğunu da 
içtenlikle 
belirtiyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2007’den geriye kalan
2007’de Gemlik nelere 

damgasını vurdu.
Bir vatandaş olarak düşü 

nün ve hemen aklınıza gele- 
nen birkaç şeyi ardı ardına 
söyleyin.

2007 için aklınıza gelen 
önemli neler olabilir.

Benim 22 Temmuz seçim
lerinin sonuçları dışında 
aklımda kalan önemli bir olay 
yok.

Hani şöyle içimden yapılan 
bir hizmet veya bitirilen bir iş 
açısından “Helal olsun" dedir 
tecek bir şeyden söz ediyo
rum.

Yine de aklıma 2007’den 
takılanları alt alta sıralamak 
istiyorum.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
Terminal’in temelini atması, 
Umurbey Köprülü kavşağının 
bitirilmesi, Küçük Sanayi 
Sitesi alt geçidinin hizmete 
girmesi gibi hizmetleri 2007 
yılında kazanımlarımızdan 
sayılabilir.

2007’de 14 yıldır yapımı 
devam eden Atatürk Kapalı 
Spor Salonu hizmete girdi.

Hukuk Fakültesi’nin temeli 
atılarak inşaatı bitirilme nok
tasına getirildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Çınar İlköğretim Okulu 
2007 yılında eğitim ve öğre
time açıldı.

Ölümlü kazaların yaşandığı 
Çevre yoluna trafik lambaları 
kondu.

Yıkılan eski Belediye bina 
sının yerine yapılacak çok 
amaçlı binanın temelleri de 
2007’de atıldı.

Belediyenin mülkü olan 
eski Terme Kaplıcası için yeni 
proje mecliste tanıtıldı.

Belediye Çarşı Deresi çev 
resinde Avcı Ailesi’nden 32 
dönümlük bir arsayı kamu
laştırdı.

Manastır-Kayıkhane deniz 
dolgusu başlatıldı.

Belediye Başkanı Turgut, 
eski Atatürk İlkokulu, şimdiki 
Halk Eğitim Merkezi binası ve 
Kız İmam Hatip binalarının 
onarılacağını açıkladı.

Bu arada Halk Eğitim Mer 
kezi binasına Kent Müzesi, 
istimlak edilen Kalafat yerine 
de Anfitiyatro’nun yapılacağı 
duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesi 25 
binlik Nazım İmar Planlarını 
görüştü.

250 kişi bu planlara itiraz 
etti.

Yağmalanan Bursa yolu
nun çevresi, bu planla yağma 
cıların istediği şekilde 
çıkarıldı.

Borusan Holding, Gemlik 
Fabrikası’nda 700 milyon do 
larlık bir yatırım ile haddane 
kurmak için anlaşma imza 
ladı.

Bu arada Gemlik Gübre 
Fabrikasının sahipleri Yıldırım 
Holding, arazi içinde kömürle 
çalışacak bir termik santral 
kurma girişimleri başlattı.

2007 yılında hırsızlık olay
ları bitmedi.

Bilhassa akaryakıt istas 
yonlarındaki kasa soygunları 
yıl boyunca sürdü.

Hırsızlar da yakalanamadı.
Adliye kadrosunda büyük 

değişiklikler yaşandı. Savcılar 
ve yargıçlar değişti.

Garnizon Komutanlığına 
ise Topçu Kurmay Albay 
Ömer Cüneyt Akyol atandı.

2007 yıl içinde yitirdikleri 
miz de oldu.

Aklıma takılanların en 
önemlisi Prof. Dr. Tankut 
Öktem ve Sinan Akman, Dr. 
Aziz Ataoğuz..

Karacaali Köyü’nde bulu
nan yanmış ceset cinayeti ise 
yıla damgasını vurdu.

Bu olayın ardından tutukla
ma kararı çıkarılan genç avu 
kat Mehmet Çatak’ın kaçması 
sonrası Jandarma tarafından 
öldürülmesi unutulamadı.

Belediye Başkanımız 2007 
yılında bir kez daha Umre’ye 
ve hacca gitti.

Evet bir yılı daha geride 
bıraktık.

2008’in tüm okurlarıma 
mutluluk getirmesi dileyiğle.

Ercüment ESEN
Gemlik Halk Eğitim
Merkzi Müdurlüğü'n 
de çeşitli branşlarda 
kurs gören 

bayan kursiyerler 
Gemlik Sağlık
Grup Başkanlığınca 
"Adım Adım Sağlık" 
konulu aile planla
ması hakkında 

bilgilendirildiler. 
Gemlik Sağlık Grup 
Başkanlığı bünyesin 
deki 2 Nolu Sağlık 
Ocağı Ebelerinden 
Çiğdem Yamen 

ile Doktor Gönül 
Gönen'in verdiği 
seminerde aile 
planlaması bayan 
kursiyerlere anlatıldı. 
Adım Adım sağlık 

başlığı altında düzen 
lenen seminerde 
bayan kursiyerlere 
anne-baba olmak, 
aile planlaması, aile 
içerisindeki sevgi 

saygı, hoşgörü 
anlayış, annelik ve 
bebek bakımı gibi 
doğum öncesi've 
sonrası bilgiler 
aktarıldı.

KAŞEDE B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

. UYGUN FİYATLARLA 
İ)SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK AftOıKffl lı

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türk uçakları yine Kandil üzerinde
Türk savaş uçak
larının bu sabah 
Kandil bölgesi 
üzerinde devriye 
uçuşları yaptıkları 
öne sürüldü. 
Kürdistan 
Yurtseverler Birliği 
(KYB) internet 
sitesi, Türk savaş 
uçaklarının bu 
sabah Kandil 
bölgesi üzerinde 
devriye uçuşları 
yaptıklarını 
belirterek uçakların 
bölgedeki “PKK 
unsurlarının mevzi
lerini” gözledik

lerinin sanıldığını” 
kaydetti.
Haberde “Türk 
savaş uçaklarının 
Kürdistan 
Bölgesinin hava

sahasındaki devriye 
uçuşlarının PKK 
unsurlarını kovala
ma bahanesi ile 
yapıldığı” öne 
sürüldü.

Şırnak, Bingöl ve 
Diyarbakır'da, 
güvenlik güçlerince 
yapılan arama-tara- 
ma faaliyetlerinde, 
teröristlere ait 
mühimmat ve 
yaşam malzemesi 
ele geçirildi. 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 
internet sitesinde 

yer alan açıklamaya 
göre, güvenlik güç
leri, Şırnak'ın 
Uludere ilçesi dağlık 
arazi kesiminde, 
teröristlerin kul
landığı bir mağara
da, 3 el bombası, 
13 RPG-7

roketatar 
mühimmatı ele 
geçirdi.
Bingöl'ün dağlık 
arazi kesiminde, 
güvenlik güçlerince 
yapılan arama-tara-

ma faaliyetleri 
sırasında da 
teröristlere ait 
1 tabanca, 1 el 
telsizi ve muhtelif 
yaşam malzemesi 
bulundu.

Araç kundaklama Ankara’ya sıçradı
İstanbul'da cumarte
si gece de iki mini 
büs yandı. Bahçeli 
evler'de, park halin
deki bir minibüs 
kundaklandı. 
Kadıköy'de bir 
köfteci minibüsü 
ise içinde ısınma 
amaçlı ateş yakılın
ca alevlere teslim 
oldu.
Ankara'da da 
cumartesi gece bir 
araç yakıldı. 
İstanbul Bahçeliev 
ler Çobançeşme 
mahallesi Uludağ 
Sokakta park 
halinde bulunan bir 
minibüs yakıldı. 
Minibüste çıkan 
yangın, itfaiye ekip
leri ve çevredeki 
vatandaşlar0**____

söndürüldü.
Kadıköy'de ise maç 
günleri köfte ekmek 
satışında kullanılan 
bir minibüs, dikkat
sizlik sonucu yandı. 
Minibüsün sokakta 
yaşayan kişilerin 
ısınmak için yaktığı 
ateş nedeniyle 
yandığı tespit edildi. 
Bu arada İstanbul 
polisinin, araç kun
daklamalarının

önüne geçmek için 
uyguladığı güvenlik 
önlemleri de devam 
ediyor.
Ankara'nın Etlik 
semtinde debir 
midibüs yakıldı. 
Kundaklama haberi 
üzerine Ankara 
polisi geniş güven
lik önlemleri alırken, 
kundaklanan araç 
itfaiye tarafından 
söndürüldü.

İbrahim BABLIR 
Emekli PTT Müdürü

a e Sohbet Köşesi

GİRİT’TE YAŞANMIŞ OLAYLAR

Sizlere bu gün Girit'ten 
kaçışla ilgili Mudanya lisesi 
Emekli Müdürü Mehmet 
Demirtaş'tan dinlediğim olayı

GİRİT'te güçlü devletlere 
sırtını dayamış Rumların 
şımarıklığı, Müslüman Türklerin 
içlerini kararttığı kadar, gözleri
ni de karartmış. Bir kaç ay 
evvel, köylerinden kovulmuş,iki 
kardeş, kurtuluşu Anadolu'ya 
kaçmakta bulmuşlar. 
Ellerindeki parayla büyükçe 
yelkenli bir sandal almışlar. 
Eşyalarını, yiyeceklerini yük
leyip iki ailenin ondan fazla 
bireyleriyle birlikte Anadolu'ya 
yönelmişler.

Ne yazık ki aradan aylar 
geçmesine karşın, ne Girit'te 
kalmış akrabaları, ne de Anado 
lu'ya gidip gelenler, bir haber 
alabilmiş onlardan. Denize 
atılmış bir avuç tuz gibi, eriyip 
gittiler koca denizde, diye 
anlatılırmış. Kahvelerde o sıra 
lar dolaşan söylentilerden biri 
de, gidip görenlerce, Anadolu 
topraklarının zenginliği ve ve 
rimliliği imiş. Oraya giderek, 
savaşın sıkıntılarını atlatanlar, o 
kadar zengin olacaklar, o kadar 
refah ve rahata kavuşacaklar 
ki, kapılarında bir domuz eksik 
olacak.

Yemeklerini altın kaşık ve 
çatalla yiyecekler sözleri 
yayılıyormuş. (Bu günlerin 
saraylarında nasıl altın klozet 
ve armatürlerle refah ve zengin
liğin, ihtişam sınırları çiziliyor- 
sa; o günlerin olanakları içinde 
aynı sınırlar, altın kaşık ve 
çatalla çiziliyormuş anlaşılan.)

Babam Hüseyin, amcam 
Haşan kokladıkları ortamın, 
ürkütücü, kışkırtıcı olayların 
etkisi altında, Anadolu'ya kaç
mağa karar vermişler.

16 arkadaşla birlikte 18 kişi 
olmuşlar. Sekiz tek kürekli 
oldukça büyük bir sandal 
almışlar. Karar kesinleşince 
hepsini sıkıntı, heyecan 
kaplamış. Heyecandan uykuları 
kaçmış. Yemeklerinde dahi bir 
düzen kalmamış. Kaçanların 
arasında, onüç, ondört 
yaşlarında iki kardeş varmış. 
Anneleri, onlara üşümesinler 
diye yün iplikle dokunmuş, iki 
yatak çarşafı vermiş.

(Burada şunu da belirteyim:
Giritliler yaz kış tenlerine el 

örgüsü yün fanila giyerlerdi.O 
yazın teri emdiği için serin, 
kışın vücut'u sıcak tuttuğu, 
vücut alıştığı için kaşıntı yap
madığı söylenirdi.)

Denize açıldıklarında, kürek
leri bütün güçleriyle çektik
lerinden, küreklerin biri 
kırılmış. Karşıt kürekte işlevsiz 
kalmış. Bu işlevsiz kürekler ve 
gençlerin yatak çarşaflan ile 
sandala yelken yapmışlar. Bu 
onların çok işine yaramış. 
Umduklarından, daha kısa 
sürede Anadolu'da İstanköy 
açıklarına gelmişler.

İstanköy o sıralar İtalyanlar- 
ca zapt edilmiş. Sahile yaklaşır
larken, İtalyan askerleri havaya 
ateş ederek, yanlarına yak
laşmışlar. Babamlar,ellerini 
havaya kalırmış, İtalyanlar 
onları refakatlerinde karaya 
yanaştırmışlar. Yaptıkları arama 
ve soruşturmadan sonra 
Girit'ten Anadolu'ya gelen 
Türkler olduklarını anlamışlar. 
Onlara yakınlık göstermişler. 
Yemek vermişler, kumanyala 
rını tazelemişler. Küreklerini 
yenilemişler, Gitmek istedikleri 
İzmir'e selametlemişler.

Babam Hüseyin, İzmir'de bir 
tabakhanede iş bulmuş. 
Amcam Haşan, gündelik işlerde 
çalışıyormuş.

İstiklal savaşı sonunda 
yapılan mübadelede, dedemin 
Mudanya Dereköy'e iskan 
edildiklerini öğrenmişler. 
Amcam beklemeden, yanlarına 
gitmiş ve iskana tabi tutulmuş. 
Babam işinden memnun 
olduğu için daha sonra 
Mudanya'ya gelmiş ve iskan
dan pay alamamış. Babamın 
İzmir'deki işi iyi olduğu için, 
dönmek istemiş.

Rahmetli babaannem Fatma 
hanım dönmesine razı değilmiş. 
Babama seni evlendirelim, 
burada kal demesine karşın, 1 
kalmam diye diretiyormuş. 
Babaannem akıllı bir kadınmış. 
Ne yapıp, ne edip komşu kızı 
olan annemi, babam evde iken, 
kız Fatma bana biraz maya 
getirir misin?

Fatma bana bir bardak şeker 
getirir misin? şeklinde birkaç 
kez eve davet edince, Babamın 
kafası çelinmiş.

Babam anasına, kim bu kız 
deyince; Babaannem güzel 
değil mi? demiş.

Babamın sesi çıkmamış. 4 
Nişanlayalım seni demiş. 
Babamın gönlü zaten 
kaymışmış. Peki demiş.

İzmir’den eşyalarını toplayıp 
Mudanya Dereköy'e yerleşmiş.

Böylece kaçış serüvenleri 
mutlu bir sonuca ulaşmış.

T IW A ^SUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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MTA'nın çalış
malarını son aşa
maya getirdiği diri 
fay hattı haritası, 
2008 yılında 
çıkartılacak 
Ankara'nın Bala 
ilçesinde son gün
lerde yaşanan dep 
remler, bu yönde 
ilgili kuruluşların 
yürüttüğü çalış
maları yeniden gün
deme getirdi. MTA 
Genel Müdürlüğü 
nün geçtiğimiz yıl
larda başlattığı 
Türkiye'nin diri fay 
haritasıyla ilgili 
hazırlıkların, son 
aşamaya getirildiği 
öğrenildi.
Kuzey Anadolu fay 
hattı çalışmalarını 
geçtiğimiz yıl 
tamamlayan MTA

Yeni yıla yağışsız giriyoruz
Yetkililer buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Yılbaşında yurdun 
büyük bölümünde 
yağış beklenmiyor. 
Ancak, buzlanma 
ve don tehlikesine 
dikkat çekildi. 
2008'i lapa lapa 
kar yağışı altında 
karşılamak 
isteyenler, bu 
yıl hayal kırıklığı 
yaşayacak. 
Meteoroloji
Yılbaşı'nda
Türkiye'nin büyük

Kp mim yok
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
(JSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Gemlik KHrffez

Genel Müdürlüğü, 
Türkiye'nin diri fay 
hattı haritası ile ilgili 
güncelleştirme 
çalışmalarını 2008 
yılı içinde tamamlay- 
acak.MTA Genel 
Müdürlüğünün 
yürüttüğü çalış 
mayla Türkiye'nin 
aktif fayları yeniden 
çıkarılacak.
Haritayla, hem 
aktif yeni fayların

bölümününde
yağış beklenmediği

geçiş güzergahları 
hem de deprem 
riskinin 1'nci 
dereceden 
yaşandığı noktalar 
belirlenecek.
MTA Genel 
Müdürlüğü uzman
larının Türkiye'yi 
karış karış tarayarak 
hazırlayacakları yeni 
akif fay hatları 
haritası, Türkiye'nin 
yeni yerleşim 

ni açıkladı.
Yurdun büyük 
bölümü yeni yıla 
"kuru ayazın" 
etkisinde girecek. 

Soğuk hava 
buzlanmayı da 
beraberinde 
getirecek.
Yılbaşında, yağışlı 
bölgeler, Doğu 
Karadeniz kıyıları, 
Doğu Anadolu’nun 

doğusu ile Artvin 
çevreleri ile sınırlı 

aılt*ita»No:lfflLİnel:i1ÎSİWıı:!IJ]iJi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

birimleri ile ilgili 
yapılacak çalış
malara ilgili kuru
luşlara da kaynak 
olacak. İlgili kuru
luşlarca yapım pro
gramına alınan, 
otoyollar, demiyol- 
ları, barajlar, toplu 
konut alanları, 
baraj gibi 
önemli altyapı 
yatırımları MTA 
Genel Müdürlü 
ğünün hazırlayacağı 
son harita çalış
maları çerçevesinde 
değerlendirilecek. 
Türkiye'nin en son 
diri fay haritası 
yine MTA Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan en son 
1992 yılında 
tamamlanarak 
basılmıştı.

görünüyor.
Doğu Anadolu'nun 
güneydoğusu 
ile Rize, Artvin 
ve Hopa 
çevreleri, 
yılın son 
gününde yağış 
alacak.
2008'in ilk günü 
de Kıyı Ege ile 
Çanakkale ve 
Antalya'nın batı 
ilçelerinde yağış 
bekleniyor.

Kiracıya yeni 
yıl müjdesi

Ev sahipleriyle kira 
cilan sürekli karşı 
karşıya getiren kira 
artışına yasal sınır 
geliyor, kiracı, evin 
tamir isteyen 
kısımları için kira 
bedelinde indirim 
isteyebilecek. 
Tasarıya göre kira 
bedelleri, bir önceki 
yılda gerçekleşen 
üretici fiyat endek 
sindeki (ÜFE) artış 
oranını geçmemek 
koşuluyla artırıla
bilecek. Kira sözleş 
meşine, ÜFE'den 
daha yüksek bir 
artış oranı 
yazılamayacak. 
Sözleşmede her
hangi bir oran belir
tilmemişse mahke 
me ÜFE artışını 
geçmemek kaydıyla 
konutun durumunu 
göz önüne alarak 
yeni bedeli 
belirleyebilecek. 
Beş yıldan sonra 
yenilenen kira 
sözleşmelerinde ve 
bundan sonraki her 
beş yılın sonunda, 
yeni kira yılında 
uygulanacak kira 
bedeli hâkim 
tarafından ÜFE 
artış oranı, konutun 
durumu ve emsal 
kira bedelleri göz 
önünde tutularak 
belirlenebilecek.
Kira bedeli yabancı 
bir para birimiyle 
belirlenmişse, beş 
yıl geçmedikçe kira 
bedelinde değişiklik 
yapılamayacak.
Beş yıl geçtikten 
sonra kira bedelinin 
belirlenmesinde, 
yabancı paranın 
değerindeki 
değişiklikler de 
dikkate alınarak 
emsal kira bedelle 
rine göre gün
celleme yapılacak. 
Gazete ilanlarında 
şömineli, barbekülü 
olduğu özellikle 
vurgulanan konut
ların büyük kısmın
da, şömineler ve 
barbeküler bir türlü 
istenildiği gibi 
kullanılamaz.
Tasarıya göre, 
kiralanan dairenin 

sonradan çatısı 
akar, su veya elek
trik tesisatında 
arıza meydana gelir, 
şöminesi tüterse 
kiracı ev sahibin 
den onarım yapıl
masını veya kirada 
indirim yapılmasını 
isteyebilecek.
Kiracı, bu ârızadan 
kaynaklı uğradığı 
zararı ev 
sahibinden talep 
edebilecek.
Evini boşalttırmak 
isteyen ev sahip
lerinin "oğlum 
evlenecek, kızım 
gelin olacak, 
Almanya'dan 
torunum gelecek" 
gibi bahaneler de 
tarih oluyor. Türk 
Borçlar Kanunu 
Tasarısı'nda , bu 
şekilde gereksinim 
ileri sürülerek 
boşaltılan dairele 
rin, haklı sebep 
olmaksızın üç yıl 
süreyle eski 
kiracıdan başkasına 
kiralanamayacağı 
öngörülüyor.
Yeniden inşa veya 
imar amacıyla 
boşalttırılan konut
lar da eski haliyle, 
haklı bir sebep 
olmaksızın aradan 
üç yıl geçmedikçe 
başkasına kiralana- 
mayacak. Yeniden 
yapılmak üzere 
yıkılan binanın eski 
kiracıları, inşaat bit
tikten sonra önce
likle oturma hakkı
na sahip olacak. 
Bu hakkın ev sahi 
binin yapacağı yazı 
lı bildirimi izleyen 
bir ay içinde kulla 
nılması gerekecek. 
Bu öncelik hakkı 
sona erdirilmedikçe 
konut veya işyeri 
üç yıl süreyle baş 
kasına kiralanama 
yacak. Bu hüküm
lere aykırı davranan 
ev sahipleri, eski 
kiracısına son kira 
yılında ödenmiş 
olan bir yıllık 
kira bedelinden 
az < Imamak 
üzere tazminat 
ödemekle yükümlü 
olacaklar.



Sigara ve makina 
parçalarını alıp 

kayıplara karıştılar
Bursa'da, meydana 
gelen iki ayrı hırsı
zlık olayında piyasa 
değeri 2 bin 500 
YTL olan çeşitli 
markalardaki sigara 
ile 25 bin YTL'lik 
makine parçalarını 
çalan hırsızlar kaç
mayı başardı. Polis, 
her iki olayla ilgili 
olarak soruşturma 
başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çekirge Mahallesi 
Doburca 
Caddesi'nde

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez
■(■LİBİB KB BBMBS »TMİ MHmi 

faaliyet gösteren 
Yüksel A.'a ait 
işyerine giren kim
liği belirsiz kişi 
veya kişiler, çeşitli 
markalardaki yerli 
ve yabancı sigar
aları alıp kaçtı.
Gürsu ilçesinde 
ise Kurtuluş

Mahallesi'nde 
faaliyet gösteren 
Nurettin R.S.'a ait 
işyerine giren 
hırsızlar, piyasa 
değeri 25 bin 
YTL olan makine 
parçasını alarak 
kaçtı

Evlere hap servisi yapan 
zanlılardan 6’sı tutuklandı
Bursa'da, 
Suriye'den 
Türkiye'ye yasa 
dışı yollardan 
sokulan cinsel 
gücü artırıcı 
hapları piyasa 
sürdükleri 
iddiasıyla gözaltına 
alınan 1'i kadın 
9 kişiden 6'sı 
çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Mali 
Büro Amirliği 
tarafından 
düzenlenen 
'Zıpkın 16' kod adlı 
operasyonda 
"Toplu olarak

gümrük kaçakçılığı, 
haksız kazanç 
elde etmek ve 
213 Sayılı Vergi 
Usûl Kanunu'na 
muhalefet" suçun
dan 9 kişi 
gözaltına alınmıştı. 

Emniyetteki 
sorgulamaları 
tamamlanan 
Ceyhun B. (26), 
Vedat K. (32), 
Hüseyin Ç. (33), 
Sena Ö. (25), Harun 
L. (45), Özkan E.

(50), Yüksel 
T. (61), Ezgin K. (25) 
ve Derya O. (27) 
adliyeye 
sevkedildi.
Nöbetçi mahkemeye 
sevkedilen 
zanlılardan
Ceyhun B., 
Vedat K., Harun L. 
(45), Yüksel T. (61), 
Ezgin K. (25) ve 
Derya O. (27) 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderilirken 
Özkan E., Sena 
Ö. ve Hüseyin 

Ç. tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bıkarıldı.

Zanlıların gümrük 
kaçağı hapları, yıl
başı öncesi sipariş 
üzerine piyasaya 
sürdükleri iddia 
edilmişti.

Si

bir yıla başlarken, 
ritmini hiç kaybetmeyecek 

eğlence dolu bir partiye nedersin?
Bilet Bedeli 50.00 - YTL’dir

Limitsiz Alkol (Yerli) * Canlı Müzik * Fasıl * Oryantal * Ordövr Tabağı 
* Ara Sıcaklar * Ana Yemek

UMURBEY BELEDİYE TESİSLERİ
Atatürk Cad. Parsbey Mah. No: 55 Umurbey / GEMLİK
Rezervasyon : 0 224 525 17 00 GSM: 0 532 546 45 75 

«TiiDYO GELİŞİM : İstiklal Cad. Fırın Sok. (Ziraat Bankası Karşı aralığı)
No : 2 GEMLİK Tel: 0 224 514 41 71

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
i 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 içinde)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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

| İMacide ÖZALP
I Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


31 Aralık 2007 Pazartesi |Ö|Gemlik KHrfez

2008 Borsa’da 
en dalgalı 
yıl olacak

Piyasalar 2007 yılını 
ABD'deki mortgage 
krizinin gölgesinde 
geçirirken, piyasa 
oyuncuları 2008'de 
temkinli duruşunu 
korumaya çalışacak 
Uzmanlar, uluslar 
arası piyasalardaki 
gelişmelerden 
doğrudan etkilenen 
Türkiye'de 
önümüzdeki dönem 
için öngörülen 
reformların hayata 
geçirilmesi gerek
tiğini vurgulayarak, 
“2008 yılı Borsada 
görebileceğimiz en 
dalgalı yıl olacak” 
uyarısında bulundu
lar. Uzmanların

I görüşleri şöyle
I Başekonomıst Murat 

Ülger: “Hem yurt içi 
hem yurt dışı 
piyasalar, yeni yıla 
belirsizlikle giriyor. 
Tüm piyasa oyuncu
ları 2008'in ilk 
çeyreğinde yönünü 
bulmaya çalışacak. 
Türkiye'deki reform 
gayretleri ve 
özelleştirme ham
leleri piyasalar bir 
ivme kazandırabilir. 
Yılın ilk çeyreğinde 
iç talebin etkisi ile 
büyüme, biraz arta
cak ve yılsonunda 
yüzde 5.5 seviyesine 
ulaşacak. Enflasyon 
oranı ise yılsonunda 
yüzde 6'lar civarında 
gerçekleşir. Faiz 
indirimlerinde gidile
cek alan önemli mik
tarda daraldı. Önü 
müzdeki yıl, 2007' 
deki gibi bir hız ol 
maz. 2008‘in tamamı 
için en fazla 100 baz 
puanlık bir faiz indiri 
mi beklentimiz var." 
"2008 BORSA'DAKİ

EN DALGALI YIL 
OLACAK” 
Garanti Yatırım 
Stratejisti Tufan 
Cömert:
“Yeni yılın ilk günleri 
genel olarak sakin 
geçecek. Dolar kuru 
yılı 1.17-1.18 civarın
da kapatacak, fai
zlerde ise 16.5 
seviyesi görülür. Şu 
anda piyasadaki 
işlem hacmi çok 
düşük. Borsada her 
şeye rağmen güçlü 
bir direnç gözleniy
or. Endeksin 2007'yi 
56 bin seviyesinde 
kapatmasını bekliy
oruz. 2008'in gene
line baktığımız 
zaman reel faizlerde 
düşüş olasılığının az 
olduğunu söyleyebil
iriz. Uluslararası 
piyasalardaki mev
cut çalkantı 
nedeniyle, 2008 yılı 
borsada görebile
ceğimiz en dalgalı yıl 
olacak. 2008 için 
enflasyon beklen
timiz yüzde 6.6, 
büyüme beklentimiz 
ise yüzde 5.3.” 
Turkish Yatırım 
Finansal Strateji 
Müdürü Gökhan 
Uskuay:
“Piyasalar yeni yıla 
çok hacimsiz giriyor. 
Goldman Sachs'ın 
Citigroup, JP 
Morgan ve Merrill 
Lynch'in 4. çeyrekte 
mortgage kaynaklı 
zararlarının 2 kat 
fazla olacağını 
açıklaması olumsuz 
bir gelişme.
2008'in uluslararası 
piyasalar açısından 
pek parlak 
geçmeyeceğini 
söyleyebiliriz” dedi.

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI ____FiiminAj. (Rezervasyon
BEYAZ MELEK Tel : 513 33 21)
O KADIN
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

ELEMAN ARANIYOR
KURUMUMUZDA 

GÖREVLENDİRİLMEK 
ÜZERE TRAFİK VE

ÇEVRE BİLGİSİ 
SERTİFİKASI OLAN EMEKLİ 

ÖĞRETMEN ARANIYOR
TEL: 513 26 50

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.

Tel : 513 47 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak 

POMPÂCI 
TEMİZLİK ELEMANI 

MARKETTE ÇALIŞACAK
TEZGAHTAR VE

KASİYER aranıyor

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
İMAM fi LAN

DİNLENME tl SİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Oz Karadenizspor: 0 Ovaakçaspor: 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ
14-16 grubunda 
mücadele eden 
Öz Karadenizspor, 
konuk ettiği 
Ovaakça'ya 
1-0 yenildi. 
İlçe Atatürk 
stadında dün 
oynanan maçın 
ilk yarısı golsüz 
kapandı.
İkinci yarıda vasat 
oynayan iki takım 
yakaladıkları 
fırsatları cömertçe 
harcadılar.
Maçın 65 dakikasın
da oyuna yeni 
giren Ahmet kafa 
golüyle Ovaakça'yı 
1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda 
iki tarafta gol 

atamayınca 
maç Ovaakça'nın 
1-0 üstünlüğüyle 
bitti.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Aziz Sonat (7)
Mustafa Ertimur (7)
Halim Asa (7) 
ÖZ
KARADENİZSPOR :

Görkem (5)
Ümit (5) Orhan (3) 
(Ömer Demirok 5) 
Selahattin (5) 
Murat (5) Muharrem 
(5) İsmail Güver 
(5) İsmail Emeç (4) 
(Çağrı 4) Ferhat (4) 
Ahmet (5) Tolga (5) 
(Mehmet 4) 
OVAAKÇA :
Yusuf (6) Mehmet (5)

Gökhan (4) (T. Kara 
4) Hüseyin (5) M. 
Can (5) İbrahim (5)

Mümin (3) (Ahmet 6) GOL : 
Ali (5) Tuncay (4) Dk. 65 Ahmet 
Onur (5) Akif (5) (Ovaakça)

Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Aziz
Yıldırım, yeni 
yılda, kulübün 100. 
yılında elde ettikleri 
başarıların daha 
fazlasını yaşamanın 
planlarını yapmak 
zorunda olduklarını 
belirterek, "Her gün 
ayrı bir hevesle 
kucakladığımız 100. 
yıl coşkumuz, bir 
diğer 100. yılımıza 
adım atarken 
aynı heyecan ve 
tecrübeyle devam 
edecektir" dedi. 
Yıldırım, 2008 yılının 
yeni başarılarının 
yılı olacağınıbe- 
lirterek, "Önümüzde 
yepyeni bir yıl var. 
Artık 100. yılımızda 
elde ettiğimiz 
başarıların daha

fazlasını her anlam
da yaşamanın plan
larını yapmak 
zorundayız. Çünkü 
F.Bahçeli olmak, 
Fenerbahçe'yi yaşa
mak için her dönem 
yenilikçi olmak 
zorundasınız.
Önümüzdeki yıl yine 
yeni yatırımların, 
yeni başarılarımızın 
yılı olacaktır" dedi.

Yazısında
"Her yeni atağımız
da, bizi geri çek 
meye çalışanlar 
olacaktır" diyen 
Yıldırım, şunları 
kaydetti: 
" Önümüzdeki 
yıl, her yıl olduğu 
gibi, Fenerbahçe 
Kulübü Yönetimi 
tarafından gerçek
leştirilecek yeni pro

jelerin karşısında, 
bizi geri çekmeye 
çalışanlar 
olacaktır.
Bütün bunların 
yanında, 
Fenerbahçe 
sevgisinin sınır 
tanımazlığını 
öğrenecek 
yeni çocuklarımız, 
Fenerbahçe'nin 
geçmişinden 
aldığı şerefle 
ilerici, bilimsel 
ve akıllı yatırımların 
peşinde olduğunu 
bilen ve bizleri 
her daim 
savunan yeni 
taraftarlarımız da 
olacaktır.
Büyümemizi 
engellemeye 
kimse cüret ede
meyecektir."

Turkcell süper ligde 
18. haftanın hakemleri 

belli oldu
2007-2008 sezonun
da Turkcell Süper 
Lig'in 2. yarısı 12 - 
13 Ocak tarihlerinde 
oynanacak maçlarla 
başlayacak. Turkcell 
Süper Lig'in ikinci 
yarı maçlarından 
önce Fortis Türkiye 
Kupası'nda 2. ve 3. 
maçlar oynanacak. 
Futbol 
Federasyonu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre Turkcell Süper 
Lig'in 18. hafta maç 
programı şöyle;
12 Ocak Cumartesi: 
13.30 Kasımpaşa - 
Gaziantepspor 
(Atatürk Olimpiyat) 
13.30 Gençlerbirliği 
OFTAŞ Spor - 
Gençlerbirliği 
(Ankara 19 Mayıs) 
15.00 Konyaspor -

Beşiktaş (Konya 
Atatürk)
19.00 Çaykur 
Rizespor - 
Galatasaray 
(Rize Atatürk) 
13 Ocak Pazar: 
13.30 Ankaragücü - 
Ankaraspor 
(Ankara 19 Mayıs)
13.30 Bursaspor - 
Denizlispor 
(Bursa Atatürk) 
13.30 Vestel 
Manisaspor - 
Kayserispor 
(Manisa 19 Mayıs) 
15.00 Sivasspor - 
Trabzonspor 
(4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe - 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor 
(Fenerbahçe 
Şükrü Saraçoğlu)



31 Aralık 2007 Pazartesi Gemlik KSrffez

Öksürük deyip 
geçmeyin

Öksürüğün tek başı
na bir hastalık olma 
dığı ve birçok tehlikeli 
hastalığın habercisi 
olabileceği belirtildi 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Tevfik Özlü, öksürü 
ğün bir alarm görevi 
yaptığını ve bu alarmı 
susturmak yerine 
anormal olan ve 3 
haftadan daha uzun 
süren öksürüklerde 
mutlaka bir hekime 
başvurulması gerek
tiğini söyledi. Uzun 
süren öksürüklerin, 
birçok tehlikeli 
hastalığın habercisi 
olabileceğini kayde
den Prof. Dr. Özlü, "3 
haftadan daha uzun 
süren öksürüklerde 
mutlaka hekime baş 
vurulmalıdır. Bu tür 
öksürükler, öksürük 
şurubu veya öksürük 
kesici haplarla tedavi 
edilmeye çahşılma- 
malıdır. Uzun süren, 
inatçı, nöbetler şek
linde gelen, gece ve 

I ya sabaha karşı uyku
dan uyandıran 
öksürükler astım, 
KOAH. akciğer 
kanseri, verem gibi 
bir çok önemli 
hastalığın belirtisi 
olabilir. Öksürük 
önemsenmeyip, rast- 

gele ilaçlarla tedaviye 
kalkışılırsa, hasta 
erken teşhis şansını 
yitirebilir" dedi. 
Prof. Dr. Tevfik Özlü, 
öksürüğün tek başına 
bir hastalık değil, 
çeşitli hastalıkların 
habercisi olduğuna 
dikkat çekerek 
"Öksürük tedavi 
edilmemeli, öksürüğe 
neden olan hastalık 
bulunup, o tedavi 
edilmelidir. Uzun 
süredir öksüren bir 
hastada öksürüğün 
nedenini bulmak için 
röntgen filmleri, 
tomografiler, solunum 
testleri, bronkoskopi, 
endoskopi gibi ileri 
tetkik ve incelemeler 
gerekli olabilmektedir. 
Nedeni araştırılıp 
bulunmadan, 
öksürük hapları 
veya şuruplarıyla 
öksürüğün 
baskılanması, asıl 
hastalığın teşhisini 
geciktirip, ilerleme
sine neden olabilir. 
Çünkü öksürük bir 
alarmdır. Vücudu 
muzda bazı
anormaı geuşnıeıet in 
başla dığını göster
mektedir. Bu alarmı 
susturmak yerine, 
anormal olan duru
mun tespiti ve gider
ilmesi gereklidir" 
şeklinde 
konuştu

Yılbaşı gecesi beslenmeye dikkat
Beslenme ve Diyet
Uzmanı Dr. Aylin 
Ayaz, yoğun yemek 
sonrasında kalbe 
binen yükün kalp 
krizi riskini artırdığı
na dikkat çekerek, 
yılbaşı gecesi yemek
lerin az miktarda ve 
yavaş yenmesi 
uyarısında bulundu. 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Dr. Aylin 
Ayaz, yeni yılda diğer 
günlerden farklı 
olarak aşırı ve denge
siz beslenmeye bağlı 
önemli sağlık sorun
ları ortaya çıka
bildiğine dikkat çek
erek, yılbaşı gecesi 
sağlıklı beslenme 
kurallarına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
ifade etti.
Yeni yıl akşamı hazır
lanan yemeklerin pro
tein, karbonhidrat, 
vitamin ve mineral 
içeriği açısından den
geli olması gerektiği
ni vurgulayan Ayaz, 
“Bir gelenek haline 
gelen hindi eti tüketi
mi, doymuş yağ ve 
kolesterol içeriğinin 
düşük olması 
nedeniyle kırmızı et 
yerine tercih 
edildiğinde sağlıklı 
bir seçim olmaktadır” 
dedi.
Yılbaşı akşamı tüketi
mi tercih edilen etlere 
(hindi, tavuk, balık eti 
gibi) buğulama,

haşlama veya fırında 
ızgara yöntemleri 
uygulanmasını 
öneren Ayaz, şu 
uyarılarda bulundu: 
“Etin yanında vita
min, mineral ve posa 
içeriği yüksek salata
lar ve zeytinyağlı 
sebze yemekleri ter- , 
cih edilmelidir. Ayrıca 
menüde kalsiyum ve 
protein içeren süt ve 
yoğurt grubundan 
tatlı ve mezeler 
bulunmalıdır. Pilav, 
makarna, çorba, 
ekmek gibi besinler 
karbonhidratdan zen
gin olup, enerji içerik
leri yüksektir. Ekmek 
ve tahıl ürünleri 
grubundan besin 
seçilirken mutlaka 
posa içeriğinin de 
yüksek olmasına 
dikkat edilmelidir.
Yine geleneksel bir 
yılbaşı yemeği olan 
kestaneli-iç pilavının 
yanında bu gruptan 
kepekli ekmek tercih 
edilebilir. Şekerli 
besinler, yüksek 
enerji içermeleri 

nedeniyle kan şek
erinin hızla artmasına 
sebep olurlar. Bu 
yüzden tatlı olarak 
yemekten sonra 
baklava, şöbiyet, 
tulumba tatlısı gibi 
hamur tatlıları yerine 
sütlü tatlılar, meyve 
ile hazırlanmış tatlılar 
veya taze meyve ter
cih edilmelidir.” 
Yoğun yemek son
rasında kalbe binen 
yükün kalp krizi riski
ni arttırdığına dikkat 
çeken Ayaz, yemek
lerin yavaş ve az mik
tarda yenilmesi, iyi 
çiğnenmesi ve yat
maya yakın zamanda 
yemek yenilmemesi 
uyarısında bulundu. 
Fazla çeşit nedeniyle 
karışık ve yağlı besin 
tüketiminin mide 
bulantısı, ishal gibi 
sağlık sorunlarına 
neden olacağını 
kaydeden Ayaz, 
“Mümkün olduğu 
kadar yağsız, az 
çeşitte besin 
tüketilmeye özen 
gösterilmelidir. Yağ 

ve tuz içeriği yüksek 
cipsler, kızartılmış ve 
kavrulmuş besinler, 
salam, sosis ve 
sucuk gibi doymuş 
yağ içeriği yüksek 
besinler tüketilmeme
lidir. Özellikle ceviz, 
fındık ve fıstık gibi 
sert kabuklu yemiş
lerin de yağ içeriğinin 
yüksek olduğu 
unutulmamalıdır 
dedi.
ALKOL ALİMİNİ 
1-2 KADEHLE 
SINIRLANDIRIN" 
Yeni yıl akşamı alkol 
aliminin 1-2 kadeh 
şeklinde sınırlandırıl
ması ve içki türü 
olarak, alkol yoğun
luğu düşük olan şam
panya, şarap veya 
bira tercih edilmesi 
gerektiğini bildiren 
Ayaz, “Aç karnına 
alkol alınmamalıdır. 
Mide boş olduğu 
zaman alkol daha 
hızlı kana karışacağı 
için hafif yiyecekler 
alındıktan sonra 
tüketilmelidir” dedi. 
Alkol alımı vücuttan 
su kaybını artıracağı 
için, alkol ile birlikte 
su tüketimini de 
dikkat edilmesi 
gerektiğini vurgu
layan Ayaz, sürekli 
İlaç kullanması 
gereken kişilerden 
de yılbaşı gecesi 
alkol tüketmemelerini 
istedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

E 
M

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 513 10 51

C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R
E

B

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanboroğlu-Esadaş 514 45 49
Anılur 514 47 71
Kamil Koç________ 613 36 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
31 Aralık 2007 Pazartesi 

VEZİROĞLU ECZANESİ 5136043 
1 Ocak 2007 Salı

AHSENECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2941

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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GEMLİK'TE BİR İLK

DİSKOTEK DİZAYNINDA 
YAPTIĞIMIZ EĞLENCE 

MEKANIMIZA
TÜM GENÇLERİMİZİ 

BEKLİYORUZ
-X DOĞUM GÜNÜ EĞLENCELERİ

•S PARTİLERİNİZ
Y ÖZEL GECELERİNİZ

•S TOPLANTILARINIZ UE

YILBAŞI PARTİSİ 
İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ.....
ANATOLİA CAFE

İSTİKLAL CAD. BORA SK. NO: 5
TEL : (0.224) 512 33 12

Çocuk Korusu yeni yılı kutlad

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Çocuk 
Korusu, pazar 
günü yapılan 
2007 yılının 
son çalışmasında 
yeni yılı kutladı. 
Belediye Kültür 
Merkezi’ndeki 
derneğe ait 
çalışma salonunda 
Koro Çalıştırıcısı 
Müzik Öğretmeni 
Mehmet Taşpınar 
eşliğinde

çalışmalarını 
değerlendiren 
küçük öğrenciler, 
ailelerinin yaptığı 
yiyeceklerle 
birlikte 2008’e 
iki gün önce 
girdiler. 
Müzik eşliğinde 
eğlenen geleceğin 
küçük müzisyenleri 
yeni yılı erken 
kutlamanın mutlu
luğunu öğretmeni 
ve arkadaşları ile 
birlikte yaşadılar.

GÖRKEM
KEBAP ve YEMEK SALONU

AAERVE
KEBAP ve YEMEK SALONU

ğemllk te ailenlıle fakat edeceğiniz tek adfçş

1
Fene 
BaşH 
Yıldıı 
yıldd 
yılın! 
başa 
fazla 
plan 
zoru 
belir 
ayrı 
kuca 
yıl cı 
diğe 
adım 
aynı) 
tecrı 
edec 
Yıldıı 
yeni 
yılı o 
lirter 
yepy 
Artık 
elde 
başa

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 YU
3.50 YIL

+Yemek+Pilav + Ayran + Salata 5.00 YIL
ÇORBA ÇEŞİTLERİMİZ: 

' İŞKEMBE • PAÇA - MERCİMEK - EZOGELİN

İstiklal Cad. No: 20/A - GEMLİK
■ Tel: 0.224 512 20 02

OLAY OLAY OLAY!
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe) + Çay 4.00 YTL
Çorba 1.50 HL
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.

YENİADLİYEKARŞISI44/A-GEMLİKTEL514 52 38
İLEM YEMEK SAN. TİC. LTD.
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