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İSKİ tarafından başlatılan çalışmalar bitme noktasına geldi Yeni yıla 
sakin girdik

Osmaniye Mahal 
iden Çarşı Deresi 
b/en kanalizasyon 

ndan çıkan kokular, 
attın genişletilerek 
batta bağlanması 
sun c/a ortadan kal 

p/ bildirildi. Özellik- 
t aylarında yaydığı 
oku nedeniyle çev- 
oturanların balkon- 
a çıkamaz duruma 
b/ dere boyunda, 

lan sonra pis koku 
?y/ etkilemeyecek. 
r/ sayfa 3’de

Gemlik, 2008 ’in ilk 
dakikalarına sessiz 
ve olaysız girdi. 
2007 yılını uğurladığı 
mız Pazartesi günü 
gecesi ilçemiz 
adeta sessizliğe 
bürünürken, 
Gemliklilerin büyük 
bir çoğunluğu 
yeni yıla evlerinde 
televizyon izleyerek 
girdi. Bir kısım 
Gemlikli ise yeni 
yılı Gemlik Gübre 
Fabrikası Sea Life’da 
ve Atamer Otel

salonlarında düzenle
nen eğlence progra 
mı ile karşıladı.
Bursa’da eğlence 
merkezlerine de 
giden birçok 
Gemlikli 2008 yılına 
eğlenerek girdi. 
İlçemiz yeni yılı 
olaysız karşılarken, 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hastane 
si’nde 2008 yılının 
ilk saatlerinde 
bir doğum olayı 
gerçekleşmediği 
bildirildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
2008’in ilk günü

'eni bir yıla başladık.
ren/ bir yılın başlaması, eskinin unutulması 
İldir.

ferşey kaldığı yerden devam edecektir.
f diyor da.
)ün, 2008’in ilk günüydü.
Yaşantımda belki ilk kez, bir tatil gününü 
ün yarısına kadar uyuyarak girdim.

Yani, 2008’i ilk gününün önemli bir bölü 
bü uykuda geçirdim.
Uykuda geçen zamanları hiç sevmem.
Uyku, bedenin gıdası olmasına karşınımsan
verimsiz bir zaman dilimidir. Devamı 5’de

Kurşunlu 
Belediyesi baz 
istasyonlarına 

çare buldu
Kurşunlu Belediye 
si gelen talebi 
değerlendirerek 
anlaşma yaptığı 
GSM firmasına ait 
baz istasyonunu 
Belediye binasının 
tepesine kurdurdu. 
Haberi sayfa 2’de
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Yerleşim 
bölgelerinde 
yaşayanların 
büyük tepkisini 
alan GSM Baz 
İstasyonları 
camilerin yanı 
sıra Belediye 
binalarına da 
kuruluyor. 
Belediyelere 
gelir amacıyla 
izin verilen baz 
istasyonları cep 
telefonlarının 
çalışmadıkları 
bölgelerde bazı 
bina sahipleriyle 
anlaşılarak 
çatılara konuyor. 
Diyanetin 
anlaşarak camilere 
izin verdiği 
baz istasyonları 
şimdilerde 
belediye

Bölgede yaşayan
ların izinleri 
alınmadan 
belediyelere 
gelir getirmeleri 
için kurulmasına 
izin verilen baz 
istasyonları 
yıllık bazda iyi 
bir gelir kapısı 
olmaya devam 
ediyor.
Kurşunlu 
Belediyesi de 
gelen talebi 
değerlendirerek 
anlaşma yaptığı 
GSM firmasına ait 
baz istasyonunu 
binanın tepesine 
kurdurarak 
hem belediyeye 
gelir sağlıyor 
hem de sorun 
yaratmadan çözüm 
bulmuş oluyor.

(MlJİlHlM 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

Yağışlı hava geliyor

BAYTAŞESİN 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

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
BAYT AŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+] ve 4+1 normal 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.
BAYT AŞ 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 v9 İ$ YERLERİ
BAYT AŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYT AŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri
www.baytasinsaatcom.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

Türkiye, Balkanlar 
ve Orta Akdeniz 
üzerinden gelecek 
yağışlı hava kütlesi 
nin etkisine giriyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, Kıyı Ege, 
Marmara'nın batısı 
ile Batı Akdeniz 
kıyılarında başlaya
cak yağışlar, bugün 
Marmara, Ege, Batı 
ve Orta Karadeniz, 
İç Anadolu'nun 
kuzey ve batısı ile 
Batı Akdeniz'de 
görülecek.
Trakya, Batı ve 
Orta Karadeniz'in 
iç kesimleri, İç 
Ege ile İç 
Anadolu'nun kuzey 
ve batısında karla

karışık yağmur ve 
kar şeklinde görüle
cek yağışlar, 
diğer bölgelerde 
yağmur ve sağanak 
şeklinde olacak, f 
Perşembe ve 
cuma günleri ise 
yağışlı sistem, 
yurdun kuzey, iç ve 
doğu kesimlerinde 
etkisini sürdürecek. 
Hava sıcaklığı, 1 
perşembe günü ’ 
batı bölgelerden * 
başlayarak tüm .
yurtta 4 ila 6
derece azalacak, i
Açıklamada, 
sıcaklığın düşmesi 
nedeniyle yaşanabile- |ı
cek olumsuz |
şartlara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli ' 
olmaları istendi 
--------------- --------------- /

I ‘Gemlik Körfez’ internette /
I www.gemlikkorfezgazetesi.cogd
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BUSKİ tarafından başlatılan çalışmalar bitme noktasına geldi YazıYORUM

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

Diş Hekimi
Özcan VURALDere Boyu Man kurtuluyor

Osmaniye Mahallesi’nden Çarşı Deresi’ne gelen kana 
lizasyon hattından çıkan kokular, bu hattın genişletilerek ana 
hatta bağlanması sonucunda ortadan kalkacağı bildirildi. 
Özellikle yaz aylarında yaydığı pis koku nedeniyle çevrede 
oturanların balkonlarına çıkamaz duruma geldiği dere 
boyunda, bundan sonra pis koku çevreyi etkilemeyecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çarşı Deresine 
Osmaniye 
Mahallesi’nden 
gelen kanalizasyon 
hattı genişletilerek 
ana hatta 
bağlanıyor.
Uzun yıllardan 
bu yana Belediye 
Temizlik İşlerine 
ait binada 
bulunan toplama 
pompalarına 
gelerek buradan 
Çarşı Deresi’ne

I basılan pis 
kanalizasyon 
suları artık ana 
hatta verilerek 
koku ortadan 
kalkacak.
Özellikle yaz 
aylarında yaydığı 
pis koku 
nedeniyle çevrede 
oturanların 
balkonlarına 
çıkamaz duruma 
geldiği Dere 
boyunda, bundan 
sonra pis 
koku çevreyi 
etkilemeyecek. 
Önceki hattın 
200'lük olması 
nedeniyle yağışlı 
havalarda 
şişen borular 
nedeniyle 
toplama 
pompaları 
ile bir kısmı 
dereye verilen 
su atıkları, 
hattın 400'lük 
olmasıyla 
doğrudan ana 
hatta getirilerek 
dereye akıtılması 
önlenecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yaptığı yatırımlar 
içinde yer alan 
Gemlik Kanalizas 
yon Hat 
Çalışmalarını 
üstlenen BUSKİ 
müteahhit 
firması

—^2
elemanları 
tarafından 
başlatılan çalışmalar 
dere boyunda 
hızla bitirilme 
noktasına geldi. 
Osmaniye Mahallesi 
Hüsamettin 
Öktem Caddesi 
ile mezarlık 
bölgesinin atık 
kanalizasyon 
sularını 
taşıyan hattın 
çalışmalarının 
önümüzdeki 
günlerde 
bitirileceği ve 
vatandaşların 
sürekli 
şikayetlerini 
alan büyük bir 
sıkıntının da 
ortadan kalkacağı 
bildirildi.

Cihan isimli saygıdeğer at öldü..
BAŞBAKAN’ı üzerinden atan, atmakla 

kalmayıp çiftesini de savuran Cihan adlı at 
öldü.

Televizyonda ölümünü duyunca üzüldüm..
Eski bir Veteriner Hekim olarak söylüyo

rum..
Çok değerli bir at idi.
Bu gün ülkemizde yaşayan bir çok insan

dan daha duyarlı, geleceği görerek, bunu 
kendince önlemeye çalışan bir at idi..

Yaşamında hiçbir işe yaramamış, bir kez 
olsun bu dünya için bir şey yapmamış olan 
yalakalara karşın Cihan isimli at bize yararlı 
bir canlı olmanın yüceliğini kanıtladı.

Bütün yalakalara, ihalecilere, üç kuruş 
menfaati için her türlü kötülüğü yapabilen
lere, devleti soyanlara karşın bu Cihan isimli 
ad duruşuyla, çiftesi ile bazen hayvanların 
insanlardan daha da vakur, eğilmez 
olduğunu gösterdi..

Değerliydi.
Kendi payına düşen görevini yapmış 

birisiydi.
Gururluydu...
Mağrurdu... İleriyi gören bir at idi..
Onu unutmayacağız.
Bizde genelde insanların canını sıkan hay

vanları vururlar.
Onun tanrı tarafından öyle yaratıldığını 

düşünmeden, masum ve suçsuz olup- 
olmadığına bakmadan sopayla, taşla 

' kovalarlar, yakalarlarsa götürüp öldürürler.
Bizler hayvan haklarını bilmeyen, duy

gusuz, söyle mek istemiyordum ama söyle 
meliyim, söyleme liyim ilkel, duygusuz, 
eğitimsiz bir toplumuz..

Cihan’ın sahipleri ona kızmamışlar ona iyi 
bakmışlar.

Onları bir Veteriner Hekim olarak kutluyo
rum..

Şunu da söylemeliyim ki;
Atın bu hareketine, çiftesine sevinenler 

oldu..
Hem de çok..
Beklenmedik biçimde görevliler, yönetici 

ler, partililer, taraftarlar, Başbakana yaran
mak için Cihan’ı cezalandırmaya kalkmadılar.

Ama köpekler havladı diye mahkeme 
kararları ile (onları koruyan yasaya bakılmak
sızın) evden atılıyor.

Kedi miyavladı diye...
Kuş balkon demirine çişini yaptı diye.
Ama sahipleri Cihan’a son anına kadar iyi 

bakıldığını, asla kabahatliymiş gibi davranıl- 
madığını anlatıyorlar. Aferin..

Bu güzel bir değerlendirme. Atın sahipleri, 
Atın ileri gören düşüncelerine saygı gös

terip gerekli bakımı yapılmış..
O bir at idi. Ama şunu unutmayın asil, 

değerli, ileriyi gören bir at idi..
O makamdan-mevkiden anlamaz, yalakalık 

bilmez, ihale-mihale kapmayı düşünmeden, 
kimseye tatlı gözükmeye kalkmadı..

Ya da; Başbakan’ın uçağına binmek için 
taklalar atma gibi, Cumhurbaşkam’nın 
sofrasına oturmak gibi ucuz hesapları, bek
lentileri yoktu, aziz ve değerli at Cihan’ın.

Dürüsttü... Elinden geleni son gayretle 
yapmaya çalıştı, başarısız oldu.

Zannederim ki ölümüne de bu başarısı
zlığının üzüntüsü sebeb olabilir..

Şirin gözükmek uğruna tepkisini hiçbir 
zaman saklamadı, yüreklice gerekeni yaptı 
çiftesini de attı..

Muhteremdi... Saygıdeğerdi...
Seni unutmayacağız Cihan, bil ki tarihe 

geçtin, yüreğimizdesin..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kumsaz sahası kaderine terk edildi
İh... I .^3

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zamanın Bursa 
Valisi Orhan 
Taşanlar'ın 
girişimiyle 
yaptırılan Kumsaz 
Futbol Sahası 
bir türlü maçlara 
açılamıyor.
Soyunma odaları, 

zeminindeki 
yağmur tutmazlığı, 
doğal çimiyle 
maçlara hazır 
hale getirildikten 
sonra bir türlü 
açılamayan 
Kumsaz sahası 
kaderine terk 
edilmiş vaziyette 
bekletiliyor.
Şu günlerde 

sadece Kurşunlu 
Belediyespor'un 
antrenman sahası 
olarak hizmet 
veren Kumsaz 
sahası nedense 
Gemlik gençliğine 
bir türlü 
kazandırılamadı. 
İlçe içinde 
gençlerin 
idman yapacak 

sahalarının 
olmaması sıkıntı 
yaşatırken 
mevcut sahaların 
ise kullanılama- 
maları merak 
konusu oluyor. 
Kumsaz sahasının 
yanı sıra üç yıl 
öncesine kadar 
maçların oynandığı 
Umurbey 

sahasının da 
bakımının 
yapılmaması 
yüzünden maçlara 
kapatılmasıyla 
Gemlik İlçe 
Atatürk stadı 
yükü kaldıramaz 
duruma geldi. 
Aynı şekilde 
Küçük Kumla 
sahasının da 

yar tarafına 
istinat duvarı 
yapılmaması 
nedeniyle 
maçlara açılamazken 
elimizdeki 
üç saha atıl 
durumda 
kaderine 
terk edilmiş 
vaziyette 
bekletiliyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Televizyonların haber bül
tenlerinde dünyanın en önem
li kentlerinin 2008’e nasıl gir 
diğini izledim.

İnsanoğlu yeni yıla müthiş 
coşkularla ve şenliklerle giri 
yor.

Newyork’da yeni yıl kutla
maları için milyonlarca insan 
sokağa çıkmış ve 2008’in ge 
leceği dakikaları beklerken 
eğleniyor.

Saatler 24.oo’ü gösterdi 
ğinde ise bir ışık ve havai fişek 
seliyle yeni yıla giriş kutlanı 
yor.

Birbirini sevenler, kucakla 
şarak, öpüşerek yeni yılı kar 
ş ılıyorlar.

Neden insanoğlu takvimsel 
veya zamansa! sayılacak bir 
başlangıcı bu kadar coşkuyla 
kutluyor.

Daha doğrusu bu kutlama 
bizim toplumumuz dışında bu 
denli görkemli kutlanıyor?

İslamcı kesim, yeni yılı bir 
hıristiyan propagandası ola 
rak görüyor ve hatta İsa’nın 
doğum günü olarak gösterip 
insanları yanıltıyorlar, hala 
aleyhinde yazıp çiziliyor..

Oysa, hıristiyan dünyasının 
dışında olan Çin gibi dev bir 
nüfusa sahip ülkeler ile

2008’in ilk günü..

Güne Bakış
\jKadrl GÜLER

& ' kaiclri_guler@hotmail.com

Japonya gibi hıristiyan olma 
yan toplumlarda yeni yılı coş 
kuyla kutlanıyor.

Veya eski Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğinde ol 
duğu gibi..

Londra’da, Paris’te, New 
york’da, Tokyo’da, Moskova’ 
da, Pekin’de, Madrit’te, Ro 
ma’da... yapılan yeni yıl kutla
malarını televizyonlardan izle 
dik. •

Geçtiğimiz yıl buna benzer 
bir uygulamayı İstanbul’da 
yapmaya kalktığımızda işi 
sulandırdık.

Ağzımıza burnumuza bulaş 
tırdık.

Bazı yaşanan olaylar nede 
niyle bu yıl tekrarı yapılmadı.

Acaba bunda muhafazakar 
İslamcı iktidarın etkisi oldu- 
mu?

Olmaması mümkün mü.
Tuhaf bir ülkeyiz.

Aslında arabesk..
İlişkilerimizin büyük çoğun 

luğunu sürdürdüğümüz ülke 
ler hıristiyan dünyası..

Girmek istediğimiz ekono 
mik ve askeri birlik olan AB de 
hıristiyan bir toplum..

Bu toplumla kaynaşmak isti 
yoruz ama o toplum bizi içine 
almıyor.

Kuzeyimizde Sovyetler ye 
ni bir oluşum başlatmak üze 
re..

Güneyimiz Suriye ve Irak 
kapalı ve karmakarışık bir dün 
ya.

Doğumuzda İran, islamiye 
tin şeriat kurallarıyla yaşıyor..

Kendi içinde bir dünya..
Onun daha ilerisinde Pakis 

tan kaynayıp duruyor.
Hindistan sessiz ve eko 

nomisini büyüterek, binbir 
çeşit insanıyla birlikte yaşa 
mini sürdürmeye çalışıyor.

Çin, dev bir nüfus..
Dev bir ekonomi..
Kapalı bir toplum giderek 

açılıyor..
Batılıların karşısında yeni 

yapılanma, 2008’de gelişecek 
mi?

Evet, 2008’in ilk günü yarı 
gün süren bir uykudan sonra 
yine aynı terane ile devam edi 
yor.

Evden Gemlik’e inip, büro 
ya geliyor ve bilgisayarın başı 
na geçip Seyfettin’in yazdığı 
haberleri sayfalara yerleştir! 
yoruz.

İnternet haber ajansların
dan aldığımız diğer haberleri 
de sayfalara bölüştürdükten 
sonra en son benim köşemin 
yazılmasına geliyor sıra.

Zeki usta, koltukta oturmuş 
benim yazımı bitirmemi bekli 
yor şu an.

2008’in ilk günü 2007’de 
geçen günlerden farklı değil.

Farklı olmasını da bek
lemiyorum.

İnsanlar yeni yıla büyük 
umutlarla ve coşkularla giri 
yor. Ama, yaşamları pek değiş 
miyor.

365 gün sonra yine bir yeni 
yılı kutlayacağız.

Yeniden umutlanacağız.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

VATANDAŞIN ENDİŞESİ GİDERİLMELİDİR!

Minareler özel 
iletişim şirketlerinin 
anten direği oldu.

Gemlik'te bu 
uygulamadan nasibi
ni aldı.

İbrahim Karsak 
Camii'nin minaresine 
de baz istasyonu 
kuruldu.

Mahalle sakinleri, 
işyeri sahipleri, cami 
cemaati tedirgin.

Tesisin kuruluşu 
sırasında bir kısım 
halk tepki gösterdi, 
protesto etti olayı.

Halkın önüne 
güvenlik güçleri 
çıkarıldı.

Müftü sustu. 
Müftü susunca, 
imam ne yapabilirdi 
ki?

Ellerini göbeğinin 
üstüne bağladı, 
boyun büktü.

Oysa sayın 
müftümüz, sigara, 
alkol ve uyuşturucu
nun zararlarını 
istatistik! bilgilerle 
beyinlerde iyice 
yer etsin diye 

ateşin bir üslupla 
anlatıyor da, baz 
istasyonu hakkında 
halkı uyarıcı hiçbir 
çalışması yok. 
Bugüne kadar halkın 
tepkisini görüp 
bildiği halde.

İnanıyorum ki; 
Müslümanlığı kim
selere bırakmayan 
bir iktidarın kutsal 
cami minarelerini 
nasıl olurda halk 
sağlığını tehdit eden 
bir uygulama için 
para karşılığı kiralar 
bunu içine sindi
remiyor suskunluğu 
bence ondan.

Bugüne kadar 
böylesi bir uygulama 
hiçbir yönetimde 
görülmemişte 
suskunluk, üzüntü 
suskunluğu. 
Korkudan değil, 
cesurluğunu Cum'a 
vaazlarından 
biliyoruz.

Kiracılar bildiğini 
okudu.

Çünkü para ver
miştiler, tesisi kur

mak için.
Vatandaş Valilik 

nezdinde, Diyanet 
İşleri Başkanlığı 
nezdinde endişeleri
ni belirtti.

Baz istasyonunun 
kurulmamasını iste
di.

Sonuç değişmedi. 
Sistem çalışıyor.

Baz istasyon
larının yaydığı 
radyasyonun 
kansere sebep 
olduğu savı ve o 
nedenle endişesi 
yaygın.

Her yerde halk 
baz istasyonlarının 
meskun alanlara 
kurulmasına karşı 
koydu. İstasyonlar 
meskun alanlar 
dışında yüksek 
yerlere kurduruldu. 
Gemlik'in de en 
düşük rakımlı deniz 
seviyesindeki 
meskun ve işyeri 
alanına.

Trafiğin en yoğun 
olduğu, her gün baz 
istasyonun altından 

yüzlerce aracın, bin
lerce insanın gelip 
geçtiği güzergah 
üzerindeki caminin 
minaresine.
Karşısındaki apart
manlardan düşük 
minaresine.

Baz istasyonun
dan yöre halkı 
huzursuz. Bu 
tehlikeden haklı 
olarak uzak olmak 
istiyor. Kanser 
korkunç, henüz 
devası olmayan 
öldürücü bir 
hastalık.

Tedavisi çok 
büyük harcamalar 
gerektiriyor. Bu 
gerçek ışığında 
kurulan baz istas 
yonunun bekerel 
ölçümü için 
Kaymakamlığın, 
Belediye 
Başkanlığının 
yardımını istiyor. 
Sağlık kuruluşların
dan ölçüm 
talebinde bulunul
masını talep ediyor. 
Sonuç alamıyor.

Oysa o makam
ların sahipleri, 
halkın can ve mal 
güvenliğinden, 
toplum sağlığından, 
çevrenin korun
masından sorumlu.

Noksansız ve 
kusursuz yapıl
masının sağlanıp, 
gözetilip, korunması 
başlıca görevleri.

Neden ölçüm 
yaptırılıp, insanlar 
huzura kavuşturul
muyor.

Sonucun 
olumsuz çıkacağı 
anlaşılınca 
hükümetin hışmına 
uğrama endişesi mi 
var?

En büyük mülkü 
amir hükümetin 
değil, devletin, 
kamunun görevli
sidir.

Emrinde olduğu 
halk yapacakları 
hizmet halka.

Baz istasyonu 
Zarasız ise bu 
doğrultudaki 
gerçekler açıklan
malı.
Açıklanmadığına, 
ölçüm yaptırıl
madığına göre 
halkın endişesi hak
sız mı?

Bende o mahallin 
sakiniyim.

Tesisin etki alanı 
içindeyim.

O nedenle

endişeliyim.
Giderin 

endişelerimizi. 
Sustuğunuza göre 
sizlerde zararlı 
olduğunu biliyor ve 
inanıyorsunuz 
demektir.

O halde kapatın 
tesisi.

Sağlık grubu 
görevlileri!

Bu yöre insanının 
kan yapılarını şimdi
den tespit edin.

Sık sık gerekli 
kontrolleri yapın. 
İnsanlar hasta edilip, 
öldürülmesin.

İnsanların canı 
üç kuruş için 
pazarlanamaz.

Vebal yüklenenler 
Allah indinde 
paçayı kurtaramaz.

Halkın taleplerine 
kulak veren, baz 
istasyonunun 
kurulmaması ve 
kaldırılması 
konusunda büyük 
uğraş veren 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi sakin
lerinin gönlünde 
taht kurmuş, 
Muhtarımız sayın 
Enver Çelik'e de 
hizmetleri için 
teşekkürlerimi 
sunarım.

Not: Okurlarımın 
yeni yılını en iyi 
dileklerimle kut
larım.

mailto:kaiclri_guler@hotmail.com
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Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu’nun da 
birleşmesiyle 
büyüyen Şehit 
Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu'nda 
artık öğretmenler 
öğrencileri 
derse bekliyor.
Yeni uygulamayla 
Gemlik'te bir 
ilki gerçekleştiren 
Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu’nda 
öğrenciler daha 
önce belirlenen 
branş derslerinde 

öğretmenlerini 
beklemiyorlar. 
Klasik eğitimde 
öğrenciler 
sınıflarda 
öğretmenlerini 
beklerken bundan 
sonra bu sistem 
tarihe karıştı. 
Yeni uygulama 
ile branş öğretmen
leri her türlü 
donanımlarını 
hazırladıkları 
sınıflarda ders 
alacak öğrencileri 
bekleyecek. 
Klasik eğitimden 
modern eğitime 
geçen ilk okul 
konumundaki

Şehit Etem 
Yaşar ilköğretim 
Okulu, 
Hamidiye Okulu 
ile birleşmesinden 
sonra sınıf öğrenci 
sayısının düşme
siyle normal 
eğitime geçmişti. 
Yeni uygulamayla 
öğrencilerin 
belirlenen branş 
derslerine giderek 
öğretmenlerini 
beklemeleri tarihe 
karışıyor.
Her öğretmen 
sınıfında bekleyerek 
öğrencilerin 
gelmesiyle ders 
verecekler.

2008 yılında 146 bin öğretmene ihtiyaç var
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası (BES) 
tarafından hazır
lanan “2007 Yılı 
Eğitim Değerlendir 
me Raporu”na göre, 
Türkiye'de, 2008 yılı 
içinde, 75 bini 
ilköğretimde, 26 bini 
okul öncesinde ve 
45 bini ortaöğre
timde olmak üzere 
146 bin öğretmene 
ihtiyaç olacak.
Rapora göre, 
Karadeniz ve Doğu 
tknadolu bölgesi 
aaşta olmak üzere 
aazı bölgelerde ve 
şehirlerin varoşların
la öğretmen açığı 
artıyor. Raporda

özellikle emekli olan, 
kurum değiştiren ve 
vefat eden öğretmen 
lerin yerine yeterli 
sayıda öğretmen 
bulunamadığına da 
dikkat çekiliyor. 
İlköğretimin sağlıklı 
koşullarda sürdürüle 
bilmesi için 3 bin 
500 okula, 100 bin 

dersliğe ve 75 bin 
öğretmene ihtiyaç 
olduğu belirtilen 
raporda, 100 bin der
slik yapabilmek için 
ise yaklaşık 5 milyon 
YTL gerektiği 
kaydediliyor. Okul 
öncesi eğitimde 
yüzde 100 oranında 
okullaşabilmek için 

ise müstakil 3 bin 
745 okul, 26 bin 211 
öğretmenin gerektiği 
bunun maliyetinin 
de 2007 fiyatları ile 1 
milyar 198 bin 400 
YTL olduğu kayde 
diliyor. Bu veriler 
göz önüne alındığın
da 2008 yılı için eğiti 
me ayrılan bütçenin 
yeterli olmadığı belir 
tilirken, 2009, 2010 
ve 2011 yılı bütçele 
rine “Eğitimde yüzde 
100 Destek’’ projesi 
nin altyapı koşulları 
nı hazırlayacak mik
tarda ödenek ayrıl
ması gerektiği 
kaydediliyor.
-FIRSAT

EŞİTLİĞİ YOK 
Rapora göre, öğren
ci, öğretmen ve 
velilerin yüzde 75'i 
fırsat eşitliğinin 
olmadığını düşünüy
or. Öğretmen ve 
öğrencilerin yüzde 
62'si de eğitim sis
teminin demokratik 
olmadığını 
düşünürken, yüzde 
74'ü okuldaki araç 
gereç ve rehberlik 
hizmetlerinin yeterli 
olmadığını belirtiyor. 
Öğretmenlerin yüzde 
87'si de atama ve 
terfilerde yanlı ve 
siyasi davranıldığına 
inanıyor.
-DERSHANE

GÖNDERMEYEN 
ANNE BABA 
GÖREVİNİ 
YAPAMADIĞINI 
DÜŞÜNÜYOR- 
Devlet okullarındaki 
öğretmen ve 
derslik açığı ve 
eğitim kalitesinin 
düşük olması 
nedeniyle der
shanelerin devlet 
okullarının yerini 
aldığı kaydedilen 
raporda, anne 
babaların çocuk
larını dershanelere 
gönderemediği 
zaman anne babalık 
görevini iyi yapa
madığını düşündük
leri belirtiliyor.

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
■ ■ ■<=■■■■ Ol Ol r\.dl LV l^-l
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Seyfettin ŞEKERSOZ

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin 2007 
yılını değerlendirdi 
ve 2008 yılının 
Gemliklilere sağlık, 
mutluluk ve huzur 
getirmesi dileğinde 
bulundu.
2007 yılında 
Gemlik'e yapılan 
hizmetleri değer
lendiren Şahin, 
"40 derslikli Çınar 
İlköğretim okulu 
bitirildi. Devlet Has 
tanesi ek binası hiz 
m ete açıldı. Diyaliz 
Ünitesi ilçemize 
kazandırılarak 
böbrek hastalarımız 
Bursa 'ya gitmekten 
kurtuldu. 1990 yılın
da yapımına başla 
nılan ve bitirilmesi 
hayal olan Kapalı 
Spor Salonu bitirildi. 
Çok sayıda kazanın 
yaşandığı Sanayi alt 
geçidi hizmete açıl 
dı. Umurbey kavşağı

Yeni yılda vergi ve cezalara artış
Yeni yıla yeni vergi 
düzenlemeleriyle 
girildi. Vergi iadesi 
nin yerini asgari 
geçim indirimi aldı. 
Trafik cezaları başta 
olmak üzere çeşitli 
vergi ve cezalarda 
artış yapıldı. 
Vergi iadesi yerine 
getirilen "asgari 
geçim indirimi" yeni 
yılla birlikte uygula
maya konuldu.
Yeni sistemle vergi 
iadesi, artık asgari 
ücret esas alınarak 
hesaplanacak ve 
her ay maaşlara 
yansıtılacak. 
Bu şekilde işçi ve 
memurların aylık 
geliri, medeni duru
mu ve çocuk sayısı
na göre 45 YTL ile 
77 YTL arasında 

nın da yapımına 
başlanıldı ve çalış
malar devam ediyor. 
KÖYDEŞ projesi 
kapsamında köyleri 
mizin yol ve su so 
runu asgari düzeye 
indirildi. Çevre yolu 
düzenlemesi yapıla 
rak kaza olayları 
yaşanmaz oldu. 
BUSKİ tarafından 
deniz deşarj çalış
ması tamamlandı. 
Gemlik ve Umurbey 
de oturan hemşehri
lerimiz doğalgazdan 
faydalandı. Dere bo 
yunda bulunan Avcı 
tara ait olan yer alın

değişen miktarlarda 
artış gösterecek. 
TURİZMDE KDV 
YÜZDE 8’E İNDİ 
Turizm sektöründe 
Katma Değer Vergisi 
de 1 Ocak itibariyle 
yüzde 18'den yüzde 
8'e indi. Otel, motel, 
pansiyon, tatil köyü 
İokanta, pastane 
gibi turizm işlet
melerinde, yüzde 
18 yerine yüzde 8 
KDV uygulanacak. 
Çeşitli vergi ve 

dı. Yıllardır yapıla
mayan Terminal de 
bizim zamanımızda 
ele alınmış ve temeli 
atılarak çalışmalara 
başlanmıştır. Sağlık 
Müdürlüğüne devri 
yapılan Manastır 
Sağlık Ocağı hizme 
te açılmıştır. 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
arkasına yapılacak 
Sağlık Ocağı çalış
maları devam ediyor 
Adliye Sarayı için 
yer bulundu ve yapı 
mına da başlanıla
caktır" dedi.
İlk günkü heyecanla 
2008 yılında da çalış 

cezalar da yeni yılda 
yüzde 3,6 ile 7,2 
arasında değişen 
oranlarda artırıldı. 
MTV ARTTI 
Motorlu Taşıt vergi
leri yüzde 7,2 arttı. 
Yeni tarifeyle 1-3 
yaş grubunda yer 
alan ve motor silin 
dir hacmi 1301 ile 
1600 santimetreküp 
arasında olan oto
mobillerin motorlu 
taşıtlar vergisi 
tutarı, 524 YTL'den 

maların süreceğini 
ifade eden Şahin, 
"Hastanemizde 
yoğun bakım ünitesi 
oluşturulması konu 
sunda çalışmalar 
sürmektedir. Sahil 
Devlet hastanesi 
için 200 bin YTL 
ayrılmış olup 
mevcut bina yıkıla 
rak yeniden yapıla
caktır. Yeni yılda 
bir okul ilçemize 
kazandırılacaktır. 
Şehir merke zinde 
trafolar yer altına 
alınacaktır.
İŞ KUR Müdürlüğü 
Gemlik'e yeniden 
kurulacaktır. 
Terminalimiz 
hizmete açılacaktır. 
Köylerimizde 
Sulama Suyu proje
sine ağırlık verile
cektir. Hastanemizin 
doktor ihtiyacını 
karşılamak için 
çalışmalarımız 
sürecektir" açıkla
masını yaptı.

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
otomobille, 
minibüsün 
çarpışmasıyla 
meydana gelen 
kazada 1 kişi 
hayatını kaybe 
derken 3 kişi 
yaralanarak 
hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet 
Ali Demir (38) 
idaresindeki 
16 JL 561 plakalı 
otomobil ile 
Mete Ü.'nün (19) 
kullandığı 
16 JE 442 
plakalı minibüs, 
Organize 
Sanayi Bölgesi 
BESAŞ

561 YTL'ye yükseldi. 
Emlak vergisine 
tabii oranlar ise yüz 
de 3,6 artıştı olarak 
hesaplanacak.
Gelir vergisi 
dilimleri de yeniden 
belirlendi. Buna 
göre, 7 bin 800 
YTL'ye kadar 
gelirlere yüzde 15 
vergi uygulanacak.
7 bin 800 ile

19 bin 800 YTL arası 
gelirlerden yüzde 
20 vergi alınacak.
19 bin 800 ile 44 bin 
700 YTL'nin arası 
gelirlere yüzde 27, 
44 bin 700 YTL'nin 
üzerindeki gelirlere 
ise yüzde 35 
vergi uygulanacak. 
Vergi cezaları da 
yeni yılda yüzde 
7,2 arttı.

Gemlikofez

Otomobille minibüs 
çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

kavşağında 
çarpıştı. Kazada 
otomobilde yolcu 
olarak bulunan 
Nuray Polat 
(32) olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Yaralanan 
Mehmet Ali 
Demir, Füsun 
Yılmaz (31) ve 
Mehmet Durak 
(36) Çekirge 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Kazanın ardından 
kaçmaya çalışan 
minibüs sürücüsü 
Mete Ü. ise 
polis tarafından 
yakalandı. 
Kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yılbaşı gecesi 
17 kişi esrar 

içerken yakalandı

Bursa Vergi Dairesi yılbaşında 
hasılat ve sanatçı ücret tespiti yaptı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
yılbaşı gecesi 
güvenlik önlemlerini 
artıran polis, 
sokak ortasında 
esrar içtiklerini 
belirlediği 17 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Beyazıt 
Mahallesi Kıbrıs 
Sokak ve Şükraniye 
Mahallesi'nde 
devriye görevi 
yapan polis

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ekipleri, durumun
dan yüphelendikleri 
17 kişide 
yaptığı üst 
aramasında 
uyuşturucu madde 
ele geçirdi.
Zanlılar, esrar 
maddesini içmek 
maksadıyla 
bulundurduklarını 
söyledi.
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN 

Bursa Vergi 
Dairesi Başkanlığı, 
yeni yıla girilirken 
yaptığı denetimlerle 
yılbaşına yönelik 
hizmet veren 
eğlence mekanların
da 127 görevli 
ile hasılat ve 
sanatçı ücret 
tespitinde 
bulundu.
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanlığı, 
yılbaşında Uludağ, 
Mudanya ve 
şehir merkezinde 
bulunan başta 
büyük oteller 
olmak üzere 
alışveriş merkezleri, 
pasajlar ve 
işyerlerinde 
belge düzenine 
yönelik denetim
lerde bulundu.
Bursa Vergi

Dairesi Başkanlığı, 
yılbaşında 
Atatürk caddesi, 
Altıparmak, 
Çekirge ve Kükürtlü 
Caddeleri Fatih 
Sultan Bulvarı ile 
Ankara, İstanbul 
ve Mudanya yolu 
üzerinde bulunan 
işyerleri başta 
olmak üzere her 
tarafta belge 
düzenine yönelik 
denetimlerde 
bulundu. Bursa 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı'nca 
yapılan açıklamada, 
2007 yılı sonu 
belge düzeninin 
yerleşmesi ve 
hasılat tespitine 
yönelik yapılan 
denetimlerde 33 
vergi denetmeni, 
44 vergi denetmen 

yardımcısı ve 50 
özel yoklama 
belgeli memurun 
görev aldığı 
bildirildi.
Görevlilerin şehir 
merkezi, Mudanya 
ve Uludağ'da 
bulunan hizmet 
işletmelerinde 
program sonuna 
kadar hasılat tespiti 
çalışması ve sahne 
alan sanatçıların 
ücretlerinin tespitine 
yönelik yaygın 
vergi denetimi 
yaptığı vurgulandı. 
Ayrıca yapılan 
denetimlerde 
elde edilen verilerin 
ise önümüzdeki 
günlerde açık
lanacağı vurgulandı. 
Diğer taraftan 
KDV oranlarında 
yapılan değşiklik 

ile kahvehane, 
çay bahçesi, 
kafeterya, pastane, 
self servis yapılan 
yerler, lokantalar, 
otel ve pansiyon 
gibi yerlerde 
ise uygulanan 
KDV oranının 
01.01.2008 
tarihinden 
itibaren yüzde 
18'den yüzde 
8'e düşürüldüğü 
belirtilirken, 
"Ancak, gazino 
açıkhava gazinosu, 
bar, diskotek, 
pavyon, taverna 
ve benzeri yerlerde 
ise yüzde 
18 KDV oranının 
uygulanmasına 
devam edilecektir." 
şeklinde 
açıklamada 
bulunuldu.

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

Bursa Terminal Kavşağı 
can almaya devam ediyor

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

| ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi
| Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
i Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m* SATILIK DAİRE
3 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı
§ Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

S

Bursa Şehirlerarası 
Otobüs Terminali 
Kavşağı'nda mey
dana gelen kazada 
1 kişi daha hayatını 
kaybetti. Yıllardır 
konuşulmasına rağ
men kavşağa üst 
geçit yapılmaması 
aileleri acıya boğ
maya devam ediyor.

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

s

Barda silahla yaralama
Bursa'da, yeni yılır^. 
ilk silah ile yaralama 
olayı bir barda 
meydana geldi. 
Olayda silah ile 
yaralanan bar 
işletmecisi 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne, 
silah ile vuran 

ve çevredekilerin 
darp etmesi 
sonucu yaralanan 
kişi de Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi

Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yeni Yalova Yolu 
terminal kavşağında 
Cabir B. idaresindeki 
16 VN 300 plakalı 
otomobil, yaya 
geçidinde yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Tuğçe 

ilçesi Çekirge 
Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
bir barın işletmecisi 
Turan A. (32) ile 
bara müşteri 
olarak gelen 
Haşan K. (22) 
henüz bilinmeyen 
nedenle tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kısa sürede 
büyümesiyle 
Haşan K., tabancayla 
bar işletmecisi 
Turan A.'ı sol 
bacak ve kalça 
kısmından vurdu. 
Yaralanan Turan A., 
Bursa Devlet

Keskin'e çarptı.
Kazada ağır 
yaralanan Keskin 
kaldırıldığı 
hastanede yapılan 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Otomobil sürücüsü 
gözaltına alınırken, 
olayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

Hastanesi'ne 
kaldırılırken darp 
soucu yaralanan 
Haşan K. ise 
polis ekibi 
tarafından 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu 
öğrenilirken polis 
olayın görgü tanık
larının ifadesine 
başvurdu.
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor. af

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Günde 153 milyon
YTL faiz ödeyeceğiz
Türkiye, 2008 yılı 
boyunca günde orta
lama 153 milyon YTL 
faiz ödeyecek 
Belirlemelere göre 
222.5 milyar YTL 
olarak bağlanan 
2008 bütçesinde faiz 
ödeneği 56 milyar 
YTL düzeyinde 
öngörüldü. Hüküme 
tin hedefi tutar da bu 
ödenek aşılmazsa, 
2008 yılında günlük 
ortalama faiz ödeme
si 153 milyon 425 
bin YTL'ye gelecek. 
Aylık ortalama faiz 
ödemesi ise 4.7 mil
yar YTL dolayında 
gerçekleşecek 
Söz konusu ödenek, 
geçmiş yıllarda yapı 
lan ve vadesi 2008' 
de dolan borçlara 
ait faiz ödemeleri 
ile 2008 yılı içinde 
yapılıp geri ödene 
cek borçlanmalar 
için tahmini faiz 
düzeylerine göre 
hesaplanıyor. Yıl 
içinde gerçekleşti 
rilip geri ödenecek 
borçlanmalarda, 
değişebilecek finan 
sal dengelere bağlı 
olarak öngörülerin

üzerinde bir maliyet 
artışı yaşanırsa, söz 
konusu faiz ödeneği 
de aşılacak.
-BÜTÇENİN DÖRTTE 
BİRİ FAİZE
Faiz ödeneği 2008 
yılı bütçe büyüklüğü 
nün yüzde 25'ine 
denk geliyor. Buna 
göre yapılacak her 
100 YTL'lik harca
manın 25 YTL'sini 
faiz ödemeleri oluş
turacak. Bütçede, 
özellikle 1990'h yıl
lardan itibaren hızla 
artarak kriz yılı olan 
2001'de yüzde 50'yi 
aşan faiz yükü, 
uygulamaya konulan 
ekonomik programla 
izleyen yıl indiği 
yüzde 4O'lı düzeyleri 
2004 sonuna kadar 
korumuştu. Faizin 
bütçe büyüklüğü 
içindeki payı 2005 
yılında ise yüzde 
31'e düşmüştü.
Ancak son 2007 ve 
2008 için öngörülen 
yüzde 25-26 dolayın
daki oran yüksek bir 
düzeyi ifade ediyor 
ve faiz yükündeki 
düşüşün durak
sadığını gösteriyor.

ÇİZİYORUM
8 YAŞ

2008’de özelleştirme 
TEKEL ile başlayacak
2008 de özelleştirme 
rüzgarı, Tekel Sigara 
nın ihalesi ile başla 
yacak. Köprü ve 
otoyol özelleştirme 
leri ile Telekom'un 
Hazine'ye ait yüzde 
15 hissesinin halka 
arzı da bu yıl içinde 
sonuçlandırılacak. 
Elektrik dağıtım ve 
üretim özelleştirme 
lerine de 2008'de 
başlanacak. Ayrıca 
Halk Bankası, şeker 
fabrikaları ile TCDD' 
ye ait kalan limanlar 
da özelleştirilecek. 
Sonuçta 2008'de 
özelleştirmelerden

11,8 milyar YTL gelir 
hedefleniyor. Yılın ilk 
büyük özelleştirmesi 
olan Tekel Sigara da 
geri sayım sürüyor. 
25 Ocak'ta son tek
liflerin alınacağı ihal
eye yoğun ilgi 
bulunurken, JTI, 
BAT, Imperial Tobac 
co, Kore a Tobacco, 
Doğan Grubu, 
European Tobacco 
nun yanı sıra Dubai 
Prensi Şeyh Mak 
tum'a ait Dubai 
Invest ment Group, 
Cinven gibi yatırım 
fonları ihale ile 
ilgileniyor.

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım tastiknamemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Aykut IŞIK

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
BEYAZ MELEK

(Rezervasyon
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

llllll'll İli tillOl Ilıtıl IUITIIİ

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 TFSİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’nın tarihi mirası yeniden canlanacak
Bursa'da eski 
adı Misi olan 
Gümüştepe 
Mahallesi'nde 
bir dizi çalışma 
başlatan Nilüfer 
Belediyesi, yaptığı 
restorasyon ve 
cephe sağlıklaştırma 
çalışmalarıyla 
bölgenin tarihi 
dokusunu 
canlandırıyor.
Özgün mimarisiyle 
günümüze kadar 
ayakta kalan 
eski evleri ile 
ünlü bir yerleşim 
alanı olan ve 
1989 yılında 
Kentsel Sit alanı ilan 

edilen Misi'de 
'Misi Koruma ve 
Yaşatma Projesi’ni 
hayata geçiriliyor. 
Nilüfer Belediyesi, 
burada bulunan 
27 tescilli yapının 
korunması ve 
restore edilerek 
yaşatılması için 
çalışmalar 
yürütüyor. Proje 
kapsamında tarihi 
çeşmenin onarımını 
yapıp, biri eski 
okul binası olmak 
üzere 2 yapının 
restorasyon çalış
masını tamamlayan 
belediye, tarihi 
evlerin bulunduğu 

sokaklarda cephe 
sağlıklaştırma çalış
malarını da titizlikle 
sürdürüyor.
17. ve 18. yüzyıldan 
kalma yapıların 
bulunduğu Misi'de 
ilk etapta Alipaşa 
Caddesi, Nilüfer 
Sokak ve Sultan 
Sokak'taki evlerin 
cephe sağlıklaştırma 
çalışmaları 
başlatıldı. Belediye, 
bakımsız ve 
harabe görünümün
deki eski yapıları 
ise adeta yeniden 
canlandırıyor.
Tarihi yapıların birer 
birer canlandığı 

çalışma tamam
landığında ise Misi, 
yüzyıllar öncesinin 
kent dokusunu 
günümüze taşıyan 
gerçek bir film plato
su olacak. Belediye, 
Yerel Gündem ve 
ÇEKÜL işbirliğiyle 
yürütülen 'Misi 
Koruma ve Yaşatma 
Projesi* kapsamında, 
2008 yılında Maskem 
Sokak ve Bardakçı 
Sokak'ta cephe 
sağlıklaştırma çalış
maları yapılacak. 
Nilüfer Belediyesi, 
ayrıca ilgili kurum- 
larla koordinasyon 
içinde olarak, elek

trik hatlarının 
yeraltına alınması 
ve benzeri altyapı 
çalışmalarının da 
bölgenin tarihi 
dokusuna yakışacak 
şekilde yürütülmesi
ni sağlayacak. 2008 
yılında restorasyonu 
tamamlanan 2 
yapıya halkevi, 
müze, bilim 
merkezi gibi işlevler 
kazandıracak olan 
belediye, yıl içinde 
ayrıca köy mey
danındaki bir tarihi 
yapıyı daha restore 
ederek Misi'ye bir 
de kitapevi 
kazandıracak.

Tarihi dokuyu 
korumaya yönelik 
girişimleriyle 
2006 yılında Tarihi 
Kentler Birliği'nin 
'Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma 
Proje ve Uygulama 
larını Yarışması'nda 
özendirme ödülü 
alan Nilüfer 
Belediyesi, 
bunun yanında 
ödüllendirilen 
projelerden biri 
olan Özlüce 
Kilise'sinin 
restorasyon 
çalışmalarını da 
2008 yılında 
gerçekleştirecek.

Bursa’da yeni yılda iki bebek
aynı anda dünyaya geldi

Cumhuriyet Caddesi’nde
yılların çilesi bitiyor

Bursa'da, yeni yılın 
ilk dakikalarında 
2 bebek aynı 
anda dünyaya 
geldi. Kız bebek, 
normal olarak 
dünyaya gelirken 
erkek bebek 
sezaryenle doğdu. 
Yeni yılın ilk 
bebeklerine ilk 
hediyeler de 
siyasilerden geldi. 
2007 yılında 
13 bin 291 doğum 
gerçekleştiren 
Bursa Zübeyde 
hanım Doğumevi 
Hastanesi'nde 
2008'in ilk 
dakikalarında 
2 bebek aynı 

। saniyelerde 
dünyaya geldi. 
Nermin-Sabir 
Arslantaş 
çiftinin sezeryanla

erkek bebeği 
düyaya gelirken 
Hülya-İlyas Okul 
çiftinin de kız 
bebeği dünyaya 
geldi. Pideci 
olarak çalışan 
Sabir Arslantaş ile 
şoför olarak çalışan 
llyas Okul, bebek
lerini ilk kez basın 
mensupları önünde 

. kucağına aldı.
Yeni yılın ilk bebek
lerine ilk altınları da 
AKP Bursa 
Milletvekilleri Ali 
Koyuncu ile yine 
1974 yılının ilk 
dakikalarında 
dünyaya gelen 
Canan Candemir 
Çelik verdi. 
Kendisinin de yeni 

yıl bebeği olduğunu 
söyleyen 
Canan Candemir 
Çelik, "Umarım, 
yeni yıl savaşlardan 
uzak, barış 
içerisinde bir yıl 
olur. Ben de1974 
ylının ilk dakikaların
da doğmuşum. 
İnşallah bu iki 
yavrumuzun 
bahtı açık olur." 
dedi.
Zübeydehanım 
Doğumevi 
Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Mithat 
BursalI ise, bu yıl 
hastanede 13 bin 
291 bebeğin 
dünyaya geldiğini, 
bu rakamın ise 
Bursa genelindeki 
doğumların 
yarısına tekabül 
ettiğini kaydetti.

Bursa’nın merkezin 
de olmasına rağ
men yıllardır altyapı 
eksikliğinden 
dolayı işyerlerinin 
her yağmurda 
su baskınına 
uğradığı, sık sık 
kanalizasyon tıkan
masının yaşandığı 
Cumhuriyet Cadde 
si’ndeki sıkıntılar, 
BUSKİ’nin 6 Ocak 
Pazar günü başla 
yacak çalışmasıyla 
bitecek. Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Su ye Kanali 
zasyon İdaresi 
(BUSKİ) tarafından 
yapılacak altya pı 
çalışmaları kap
samında, Cumhu 
riyet Caddesi 6 
Ocak Pazar - 6 
Nisan Pazar tarih
leri arasında araç 
trafiğine kapatıla
cak. Bu tarihler 
arasında, tüm 
araçlar sürücüleri, 
başta Haşimişcan 
Caddesi* oı'mak 
üzere farklı güzer
gahlara yönlendirile 
çekler. Yeni düzen
lenen ulaşım planı 
doğ rultusunda, 
Cumhuriyet Cadde 
si’ni kullanarak 
hizmet veren toplu 
taşıma araçları, 
Haşimiş can Cadde 
si ve Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi’ni 
kullanarak gidecek
leri noktaya 
ulaşabilecekler. 
Kentin doğusundan 
gelen toplu taşıma 
araçları ise Haşim

işcan Caddesi’ni 
kullanmayarak, 
Setbaşı, İnönü 
Caddesi - Kemal 
Bengü Caddesi 
güzergahından yol 
cu taşımacılığına 
devam 
edebilecekler. 
ÇALIŞMALAR 
3 ETAPTA 
YAPILACAK 
Üç etapta yapılacak 
yağmursuyu ve 
kanalizasyon çalış
malarının ilk etabın
da Cumhuriyet 
Caddesi’nin girişi 
kapatılırken, İnönü 
Caddesi’ndeki trafik 
akışı ise 7 -8-9 
Ocak tarihlerinde 
tek şeritten sağla 
nacak. BUSKİ tara 
fından yapılacak 
altyapı çalışmala 
rının ilk etabının 
sona ereceği 10 
Ocak Perşembe 
gününe kadar taksi 
dolmuşlar mevcut 
güzergahları olan 
Abdal Caddesi’ni 
kullanarak Cumhu 
riyet Caddesi’ne 
çıkabilecekler. 10 
Ocak Perşembe gü 
nünden itibaren Jj 
Cumhuriyet Cadde 
si’nin tamamı çalış
maların ikinci ve 
üçüncü etaplarının 
sona ereceği 6 
Nisan Pazar günü 
ne kadar taksi dol
muşlar, Tekel Bina 
sı arkasında bulu
nan dolmuş 
durağında bekleme 
yaparak yolcu 
taşıyabilecekler. JI
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Sağlıklı dişler için 
bol bol süt için

Diş yapısının güçlen
mesi ve çürüklerin 

[önlenmesinde, süt, 
yoğurt ve beyaz 
peynir tüketiminin 
büyük katkı sağladığı 
bildirildi, 
Atatürk Üniversitesi 
(AÜ) Diş Hekimliği 
Fakültesi Endodonti 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Sinan Evcil, yaptığı 
açıklamada, süt, 
yoğurt ve peynir gibi 
yiyeceklerin, diş 
yapısını güçlendir 
diğini söyledi.
Söz konusu yiyecek
lerin Türkiye'de ve 
özellikle de Doğu 
Anadolu Bölgesi'nde 
çok az tüketildiğine 
dikkati Çeken Evcil, 
şunları kaydetti: 
"Biz ne yazık ki yeter
siz beslenen bir 
toplumuz. Süt, yoğurt 
ve beyaz peynir gibi 
yiyecekleri yeterli 
seviyede tüketmiy
oruz. Bu ekonomik 
nedenlerden dolayı 
da olabilir, alışkanlık
tan da kaynaklan
abilir. Söz konusu 
yiyecekler dişlerin 
özellikle mine 
yapısının güçlenmesi
ni sağlar ve dişte 
çürüğün gelişim 
hızını yavaşlatır. 
Çürüğün, eksik yapı
da daha çabuk 
geliştiği unutulma

malıdır."
Evcil, diş yapılarına 
en fazla zarar veren 
maddelerin başında 
ise asitli ve alkollü 
içeceklerin geldiğini 
ifade etti.
Kolalı ve alkollü içe
ceklerin uzun vadede 
dişlere büyük zarar 
verdiğini anlatan 
çeken Evcil, şöyle 
devam etti: 
"Örneğin yemeğin 
üstüne asitli içecek 
içilmesi alışkanlığı 
büyük bir sorundur. 
Aynı şekilde alkol de 
dişe zarar verir. Asitli 
içecekler, başta diş 
yapısı olmak üzere, 
ağız yapısına da 
büyük zarar verir. 
Biz hastalarımızı 
bu konuda sürekli 
uyararak, bilinçlen
melerini sağlamaya 
çalışıyoruz." 
Evcil, diş 
çürümelerinde önemli 
bir nedenin ise 
genetik faktörler 
olduğunu ifade 
ederek, şunları söyle- 
di:"İnsan ne kadar 
ağız bakımı yaparsa 
yapsın, dişi çürüye
bilir. Bunun nedeni 
gen özellikleridir. Gen 
özelliklerinden dolayı 
kişinin diş yapısı fark
lı olabilir. Bu da 
çürüklere minimum 
yüzde 25 oranında 
etki eder.’’ dedi.

ABD'de yayınlanan 
bir araştırma, art arda 
üç gece yaşanan 
uyku bozukluğunun, 
vücudun glikozu 
işleme yeteneğini 
zayıflattığı ve diyabet 
riskini artırdığını 
ortaya koydu. 
Chicago üniversitesi 
Tıp Okulu araştırma
cıları, üst üste üç 
gece derin uykuya 
dalamayan gençlerin 
ve sağlıklıklı yetişkin
lerin glikoz toler
anslarının azaldığını 
tespit etti.
Yaşları 20 ila 31 
arasında değişen 
sağlıklı gönüllüler 
üzerinde yapılan 
testte, denekler beş 
gün boyunca uyku 
laboratuvarında ince

Menenjite dikkat
Menenjit öksürük, 
öpüşme ve solunum 
yoluyla bulaşan bir 
hâsîâiik, çök kısa 
sürede, sağırlık, kör
lük hatta ölümle 
sonuçlanabiliyor.
Uzmanlar, çocukları 
menenjitten koruya
cak aşı olmadığını 
belirterek aileleri 
uyarıyor.

lendi. Saat 23.00'de 
yatağa giren denek
lerin sabah 07.30'a 
kadar uyumalarına 
izin verildi. İlk iki 
gece müdahale 
edilmeyen deneklere 
son üç gece, derin 
uykuya dalmalarını 
engelleyen çok hafif

Menenjit, bulaşıcı ve 
tehlikeli bir hastalık. 
Menengokok adlı 
mikrop, beyin zarına 
yerleşerek iltihaplan
maya yol açıyor. 
Hastalığın ilk belirti
leri, soğuk algınlığı 
ve üst solunum yolu 
hastalıkları ile aynı. 
Yetişkinler aşılanarak 
hastalıktan korun

ses verildi. 
Normalde 80 ila 100 
dakika derin uykuya 
dalması denekler 
sadece 20 dakikalık 
periyodlarda derin 
uykuya dalabildi. 
Daha sonra yapılan 
testlerde, uykuları 
bölünen deneklerin 

abiliyor. Ancak, 
çocuklar için 
koruyucu tedavi 
uygulanamıyor. 
Özellikle bebeklik 
dönemi hastalığa 
yakalanma 
açısından riskli.
Bu yüzden ailelerin 6 
ay ile 1 yaş arasında
ki bebeklerine 
özen göstermeleri

insilün hassasiyet
lerinin yüzde 25 
oranında azaldığı 
tespit edildi. Böylece 
derin uykuya dalmak
ta sorun yaşayanların 
aynı miktarda glikoz 
ortaya çıkarmak için 
daha fazla insüline 
ihtiyaç duydukları 
ifade edildi. 
Araştırmanın yazarı 
Eve Van Catffer, aynı 
sorunun yaşlanma ve 
aşırı kiloya bağlı 
olarak ortaya çıkan 
uyku bozukluklarında 
da ortaya çıktığını 
belirterek, yüksek 
uyku kalitesinin diya
betin her iki çeşidinin 
önlenmesi veya erte
lenmesinde önemli’1 
rol oynayabileceğini 
söyledi.

gerekiyor.
Hastalığı 
önlemek için 
temizlik kurallarına 
uymak şart.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
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 işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
2 Ocak 2008 Çarşamba 

SEDA ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 70 68 GEMLİK

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2942 

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-ReMamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Türkiye, yeni yıla nasıl girdifı
Türkiye, 2008 yılına 
büyük bir coşkuyla 
merhaba dedi.
Yurt genelinde 
değişik merkezlerde 
yapılan kutlamalarda 
yeni yıl coşkuyla 
karşılanırken, vatan
daşlar doyasıya 
eğlendi.
NİŞANTAŞI’NDA 
YENİ YIL COŞKUSU 
2008 yılı, Nişantaşı'n 
da coşkuyla karşı
landı. Yüzlerce vatan 
daş, Şişli Belediyesi 
tarafından yağdırılan 
suni karla eğlenceli 
anlar yaşadı. 
Soğuk havaya rağ
men yüzlerce vatan
daş Nişantaşı'nda 
bir araya geldi.
2008'e dakikalar 
kala Nişantaşı'nda 
coşku doruğa çıktı. 
Vatandaşlar, 
şarkılar eşliğinde 
gönüllerince eğlen
di. 2008 yılına 
girilmesiyle birlikte 
Şişli Belediyesi 
tarafından yağdırılan 
suni kar, eğlencelere 
farklı bir boyut 
kazandırdı.
Havai fişeklerin 
atıldığı Nişantaşı'n 
da, yeni yıl coşkusu 
devam ediyor. 
BAĞDAT CADDESİ 
2008’1 SAKIN 
KARŞILADI 
Bağdat Caddesi, ön 
çeki senelerin aksi 
ne 2008 yılını sakin 
karşıladı.Yılbaşı kut

lamalarının iptal 
edilmesiyle birlikte 
Bağdat Caddesi'nde 
beklenen yoğunluk 
oluşmadı. Her yıl 
Bağdat Caddesi'nde 
toplanarak büyük bir 
kalabalık oluşturan 
vatandaşlar, bu sene 
sadece caddede 
yürüyüş yapmayı 
tercih etti. Vatan 
daşlar, 2008 yılının 
Türkiye için huzur 
ve mutlu geçmesini 
temenni etti.
Cadde üzerindeki 
eğlence merkez
lerinden müzik ses
leri yükselirken, 
polis bölgede güven 
İiği elden bırakmadı. 
Bir polis helikopteri 
de, önlemlere hava 
dan destek verdi. 
Kadıköy Belediye 
Başkanı Selami 
Öztürk, yeni yılın 
tüm insanlığa hayırlı 
olmasını dileyerek, 
"Bağdat Caddesi'n 
de herhangi bir kut
lama yapılmadı. Her 
yerde olduğu gibi 
biz de kutlama prog 
ramını iptal ettik. 
Böylesinin daha 
doğru olduğunu 
düşünüyorum" dedi. 
İZMİR'DE YILBAŞI 
KUTLAMALARI 
Cumhuriyet Meyda 
nı'nda toplanan 
İzmirliler, yeni yıla 
Kıraç ve İzmir Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Aziz Kocaoğlu

ile birlikte girdi. 
YENİ YILA 
DENİZDE GİRDİLER 
Antalya'da bir grup 
vatandaş, yeni yıla 
denizde girdi. "Yaz- 
Kış Denize Girenler 
Grubu" üyesi yak
laşık 50 kişilik grup, 
saatler 23.55'i gös
terirken, hep birlikte 
denize atladı. Grupta 
yer alan vatandaşla 
rın ailelerinin de 
katıldığı yeni yıl kut
laması, renkli görün
tülere sahne oldu. 
Şanhurfahlar 
yeni yıla dansöz 
oynatarak girdi. 
ŞsfîiiUftshlâf yeni 
yılın ilk dakikaların
da gönüllerince 
eğlendi.
BANDIRMA’DA 
YILBAŞI 
KUTLAMALARI 
Balıkesir'in Bandır 
ma ilçesinde 
vatandaşlar 

yeni yılı Cumhuriyet 
Meyda nı'nda halay 
çekerek kutladı.
Yeni yıl 
kutlamalarının iptal 
edilmesinin ardın
dan Kadıköy 
Meydanı yılbaşını 
sakin geçirdi. 
Meydanın bazı nok
talarında zaman 
zaman az sayıda 
vatandaş toplandı. 
ULUDAĞ'DA 
ÇILGINCA EĞLENEN 
LER, YENİ YILA 
ŞAMPANYA 
PATLATIP, 
ÖPÜŞEREK GİRDİ 
Kış turizminin önem
li merkezlerinden 
Uludağ'da çılgınca 
eğlenen turistler, 
yeni yıla şampanya 
patlatarak girdi. 
UYARILARA 
RAĞMEN 2008'İ 
KÖPRÜDE 
KARŞILADILAR 
İstanbul'da bazı 

vatandaşlar, polisin 
uyarılarına rağmen 
Boğaziçi Köprüsü'n 
de araçlarından 
inerek, yeni yılı 
karşıladı.
BAŞKENTTE YENİ 
YIL KUTLAMALARI 
Yeni yıl kutlamaları 
için başkentin 
merkezi olan Kızılay 
Güvenpark'ta topla 
nan vatandaşlar, 
gönüllerince eğlen
di. Buz tutmuş ha 
vuz üzerinde halay 
çekerek yeni yılın 
gelişini kutlayan 
vatandaşlar, buzun 
kırılması sonucu 
havuza düştü.
ESKİŞEHİR'DE YENİ 
YIL KUTLAMALARI 
Eskişehir'de soğuk 
havaya rağmen bir 
caddede toplanan 
yüzlerce kişi, yeni 
yılı eğlenerek 
coşkuyla karşıladı. 
KARS YENİ

YILA EKSİ 24 
DERECEDE GİRDİ 
Kars yeni yıla eksi 
24 dereceyle girdi. 
Saatler 00.00*1 
gösterdiğinde 
yeni yıl sevincini 
sevdikleriyle 
paylaşan 
gençler, 2008'den 
sıcak hava 
getirmesini 
beklediklerini 
söyledi.
BODRUM 
YILBAŞI 
EĞLENCELERİ 
İLE YENİDEN 
HAYAT BULDU 
Muğla'nın Bodrum 
ilçesinde yaz 
turizm sezonunun 
sona ermesi 
ile sakinleşen 
cadde ve sokaklar 
ile eğlence 
merkezleri yılbaşı 
kutlamalarında 
yeniden canlandı.

Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: 1121383
Milli Piyango'nun 31 
Aralık 2007 yılbaşı 
özel çekilişinde 25 
milyon YTL’lik büyük 
ikramiyeyi kazanan 
numara belirlendi. 
Buna göre, büyük 
ikramiye "1121383" 
numaralı "çeyrek" 
bilete isabet etti. 
Biletlerin ikisi İstan
bul, diğerleri de 
Gaziantep ve 
Mersin'de satıldı.
Bu arada, 5 milyon 
YTL’lik ikramiyenin 
isabet ettiği 
'0424770" numaralı 
biletin de "çeyrek 
bilet" olduğu kayde ’ 
dildi. Söz konusu 
biletlerin ikisinin 
İstanbul’da, diğer 
ikisinin ise 
Bursa ve 
Sakarya'da 
satıldığı öğrenildi. 
YILBAŞI ÖZEL 
ÇEKİLİŞİNİN 
TAM LİSTESİ:

25,000,000 YTL 
KAZANAN NUMARA 
1121383
5,000,000 YTL 
KAZANAN NUMARA 
0424770
1,000,000 YTL 
KAZANAN 
NUMARA 
4561081
500,000 YTL 
KAZANAN 
NUMARALAR 
7520812
200,000 YTL 
KAZANAN 
NUMARALAR 
2895618 3285794 
4919463 6620690 
8821116
100,000 YTL 
KAZANAN 
NUMARALAR 
0704972 2829008 
4014485 4454660 
7195148 7225614 
0968608 3855777 
4332674 4548188 
50,000 YTL 
KAZANAN

7610042 9737851 
1162513 2560214 
4995253 6781841 
8404275 9830934 
1193259 2823464 
5157533 6783187 
8557023 9892656
1586622 2993197 
SON 5 RAKAMINA 
GÖRE 200 YTL 
KAZANAN 
NUMARALAR 
00096 17231 29898 
51008 71197 83316
00394 
51526
00981
53412

18419 31205
71484 83898
19305 33726
71775 84796

NUMARALAR
0413768 1868142 
3229735 5183099 
7059660 8567966 
0835395 1969623 
3501230 5740325 
7071097 8652443 
0837214 2212850 
3805771 5986767 
7163922 9352185 
1013408 2374383 
4137197 6100289 
7222248 9442111
1060968 
4738798 
7347089 
1101590 
4829461

2521629 
6191427 
9475581 
2533450
6425267

00998 19683 36675 
53908 75329 86186 
01211 20013 37818 
53977 76003 86199 
02117 20052 39306 
54036 76032 86681 
04073 20434 40292 
57234 76177 87071 
05426 22943 42561 
57386 77622 90057 
07433 23153 42601 
60230 77774 90993 
08043 25310 43032 
61102 78818 91814 
09574 27173 44128 
61266 81055 95994 
09872 27620 44945 
63300 81158 96815 
13977 28112 45024 
64049 81689 96882 
14622 28116 48408 
64243 82039 96902 
15091 28130 48503 
65719 82227 97705 
15566 28991 50292 
70420 82938 97926 
16417 29355 50838 
70922
SON 4 RAKAMINA 
GÖRE 100 YTL

KAZANAN 
NUMARALAR 
0041 1078 1749 2328 
4282 6275 7064 7841 
8809 94140214 1145 
1847 2974 4343 6683 
7454 8056 8875 9799 
0266 1333 2160 3109 
4871 6754 7538 8371 
9334 9873 0862 1409 
2286 4214 5768 6829 
7784 8519 9387 9901 
SON 3 RAKAMINA 
GÖRE 80 
YTL KAZANAN 
NUMARALAR 
001 023 162 184 310 
370 395 437 461 500 
565 773
SON 2 RAKAMINA 
GÖRE 50 YTL 
KAZANAN 
NUMARALAR 
11 27 41 49 72 
75 80 94
SON 1 RAKAMINA 
GÖRE 24 YTL 
KAZANAN
NUMARALAR 
0 8 J
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Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir 
Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK 

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

Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Umurbey Belediyesi Hizmet Binası onarılarak yeniden hizmete açıldı

Umurbey’de üniversite hazırlığı
| Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Hakan Tosun ile binanın Restore 
| Mimarı Yüksek Mimar Ayşegül özer, Uludağ Üniversitesi Gemlik 
| Yerleşke Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu ve Umurbey 
î . Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler birlikte kestiler.

GüneBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Rüştiye’den Üniversite’ye
Dün, Umurbey beldesinde bir açılış vardı.
Eski rüştiye (ortaokul) binasının yıkılarak yerine 

belediye binası yapılan bina, yeni mimari düzenleme
siyle hizmete açıldı.

Umurbey Rüştiyesi’nin görünümünde hizmete 
açılan binada düzenlenen törende konuşan Bele diye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, bu binayı Uludağ 
Üniversitesi’ne Yüksek Okul açmak için verceklerini 
söyledi.

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Okul 
Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu ise, bunun iyi 
niyetle istenen bir talep olduğunu belirterek, "Burada 
tarihten gelen farklı bir felsefe yatıyor" diyerek isteği 
Rektörlüğe ileteceğini söyledi. Devamı sayfa 5'de

Umurbey Beledi yesi 
tarafından İller Ban kası 
finansmanı ile yaptırılan 
Belediye Hizmet binası dün 
yeniden hizmete açıldı. 
Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, "Tari 
himizin vazgeçilmez bir par 
çası olan bu bina mn sadece 
fiziksel görü nüşü ve duruşu 
ile Rüşti ye binasını çağrış 
tırması ve yaşatması, Umur 
bey Belediyesinin amaçların
dan sadece bir tanesi" dedi. 
Güler, binayı Uludağ Üniver
sitesine tahsis edeceklerini 
söyledi. Hab.sayf. 3’de

Ucuz
atlattılar
Umurbey’den Gem 
lik’e gelmekte olan 
emekli öğretmen 
Durmuş Yılmaz 
yönetimindeki 16 
ZG 126 plakalı özel 
araç, Yalova asfaltı 
kavşağına inerken, 
yolun kaygan olma 
sı nedeniyle direk
siyon hakimiyetini 
kaybederek, zeytin 
tiklere yuvarlandı. 
Haberi sayfa 2'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cominfo.agemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ucuz atlattılar

Umurbey’den 
Gemlik’e gelmekte 
olan emekli 
öğretmen Durmuş 
Yılmaz yönetiminde
ki 16 ZG 126 
plakalı özel araç, 
Yalova asfaltı

kavşağına inerken, 
yolun kaygan 
olması nedeniyle 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek, 
zeytinliklere 
yuvarlandı.

Olay, dün saat 
13.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Umurbey’deki 
evinden 
Gemlik’e gitmek 
üzere yola çıkan 
Durmuş Yılmaz,

çiseleyen yağmur 
nedeniyle aracını 
ağır sürmesine 
karşın son virajda 
arabanın savrulmaya 
başladığını ve 
direksiyon 
hakimiyetini

kaybettiğini 
belirterek, zeytinliğe 
uçtuğunu söyledi. 
Kazadan şans eseri 
burnu bile kana
madan kurtulan 
emekli öğretmen 
Durmuş Yılmaz’ın

yoldan geçen 
araçlardan inen 
vatandaşlar 
tarafından devrilen 
aracın içinden 
çıkarıldı.
Araçta maddi hasar 
meydana geldi.

uranifflûıiHiııIvıl 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

Kuzeni 
tarafından

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

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.
Gemlik Kafoglu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 normal daire
Gemlik Migros Karşısında, Doktor muayenehanesine uygun, çok merkezi, 
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tabancayla 
vuruldu

Bursa'da, bir kişi 
kuzeni tarafından 
karnından 
tabancayla vuruldu. 
Edinilen bilgiye göre, 
olay merkez Yıldırım 
ilçesi Arabayatağı 
Mahallesi Menderes 
Cadde Uğur Sokak 
üzerinde meydana 
geldi. Erkan D. (23), 
daha önce aralarında 
husumet bulunan 
kuzeni B.D. (32) 
tarafından kurşun

landı. Karnından 
yaralanan 
Erkan D., Duruk Tıp 
Merkezi'ne kaldırıldı. 
Erkan D'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi.
Öte yandan, kurşun
lamanın ardından 
olay yerinden 
kaçan kuzen B.D'nin 
yakalanması için 
çalışma başlatıldı. 
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

#nŞW€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR
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Umurbey Belediyesi Hizmet Binası onarılarak yeniden hizmete açıldı 

üıııurbey'de larilı canlandırılıyor
YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

1977 yılında 
Umurbey Belediyesi 
tarafından İller 
Bankası finansmanı 
ile yaptırılan Beledi 
ye Hizmet binası 
yeniden onarılarak 
hizmete açıldı. 
Kalabalık bir 
davetlinin katıldığı 
açılışın kurdelesini 
İlçe Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun ile 
binanın Restore 
Mimarı Yüksek 
Mimar Ayşegül Özer, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşke 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Koruk 
çu ve Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
birlikte kestiler. 
Umurbey Beldesin 
de tarihi Rüştiye 
binasının 1967 yılın
da elektrik kontağın
dan çıkan yangın 
sonucunda içindeki 
tüm eşyaları ile 
birlikte yanmasın
dan sonra beldenin 
merkezinde Orhani 
ye ve Parsbey 
mahallelerinin bir
leştiği noktada bulu
nan ahşap Binanın 
yerine yeni hizmet 
binası yaptırılarak 
1979 yılında 
hizmete açılmıştı. 
Beldede yapılan 
ve Bursa'nın ilk 
Rüştiye Mektebi 
olan binanın aynısı 
restore edilerek 
Yüksek Mimar Ayşe 
gül Özer tarafından 
hazırlanan proje 
uygulamaya konu
larak bina Kasım 
ve Aralık aylarında 
tamamlandı. 
Konuklarına hizmet 
binasının tarihçesi 
hakkında bilgi veren 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Belediyenin öncülü 
ğünü yaptığı ve 
kültürel mirasımıza 
sahip çıkmayı teşvik 
eden, özendiren 
çalışmalar ile birlik
te, sivil mimari 
örneği yapıların da 
ağırlıkta olduğu ada 
üzerinde inşa edilen 
eski Belediye Hizmet 
Binasının dış cephe 
giydirme çalışması 
nın gündeme 
geldiğini belirterek, 
"Tarihimizin 
vazgeçilmez bir

parçası olan bu bina 
nın sadece fiziksel 
görünüşü ve duruşu 
ile Rüştiye binasını 
çağrıştırması ve 
yaşatması, Umurbey 
Belediyesinin amaç 
larından sadece 
bir tanesi" dedi. 
TARİHİ RÜŞTİYE 
YÜKSEK OKUL 
OLSUN
Belediye olarak bu 
binanın işlevsel 
olarak da ilk gün
lerinde olduğu gibi 
bir eğitim kurumu 
olarak faaliyet 
göstermesini arzu 
ettiklerini dile geti 
ren Güler, "Bugün 
Türkiye'nin ve 
Avrupa'nın güzide 
üniversi telerinden, 
Bursa'mızın sahip 
olduğu yegane 
üniversitesi Uludağ 
Üniversitesi'ne bağlı 
olarak eğitim ve 
öğretime devam 
eden Yüksek okulla 
rından birine tahsis 
edilmesi eğitime ve 
eğitimciye sahip 
çıkan Umurbey ve 
Umurbeyliler 
olarak bizlere onur 
verecektir. Ayrıca * 
geçmişte eğitim 
uğruna mücadele 
veren, bunun için 
tüm mal varlığını

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural19.33@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

bile vakfeden değerli 
aydınlarımıza karşı
da görevimizi yerine 
getirmenin huzu
runu duyacağız. 
Bu girişimimizle 
Umurbey Rüştiye'sin 
den, üniversiteye 
uzanması gerektiği 
ne inandığımız bu 
yolda ilk adımı attı 
ğımıza inanıyor ve 
destek bekliyoruz" 
şeklinde konuştu. 
TARİHTEN GELEN 
FARKLI FELSEFE 
Törene katılan 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Müdürü Prof. Dr.
Abdurrahim Koruk 
çu'da Umurbeylilerin 
yüksek okul talep
lerinin kendi görü^ 
şüyle güzel ve haklı 
olduğunu belirterek 
konuyu Üniversite

Rektörlüğüne 
aktaracağını söyledi. 
Korukçu, 
"Neden olmasın, 
iyi niyetle istenen 
bir talep, burada 
tarihten gelen farklı 
bir felsefe yatıyor. 
1 yada 2 program 
açılabilir ancak 
karar verecek olan 
Rektörlüktür, 
oraya bu talebi 
ileticem" dedi. 
Törenin ardından 
şu anda Atina'da 
görev yapan ve 
projeleri Umurbey'e 
kargoyla gönderdiği 
öğrenilen Yüksek 
Mimar Ayşegül 
özer'e Umurbey 
Belediyesi adına 
Başsavcı İbrahim 
Hakkı Tosun tarafın
dan işlemeli çini 
tabak hediye edildi.

Paralarımız gidiyor!....
Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan, 

"Yabancılar gümrükten dışarı çıkarken, cep
lerine Türkiye'de satın aldıkları bankaları ve 
fabrikaları koyarak ülkeden ayrılmıyorlar.

Bankalar, fabrikalar ülkede kalıyor" dedi. 
Sayın Unakıtan'ın söyledikleri doğrudur.
Bizim kurduğumuz ama yabancılar tarafın

dan satın alınan bankalar ve şirketler ülkede 
duruyor.

Bunların binalarını dışarıya çıkaran yok 
ama, yabancılar kârlarını dışarıya döviz 
olarak çıkarıyorlar.

Eskiden ülkede Türk parası olarak kalan 
kârlar, bundan sonra dövize dönüştürülecek 
ve döviz olarak dışarıya gidecek.

Alın bir örnek size, hemde kafamıza vuran 
bir örnek..

"Yunanlıların 2.7 milyar dolara satın aldık
ları Finansbank'ın 9 aylık (yıllık değil) net kârı 
380 milyon dolar (458 milyon YTL)... Bunu 
halkım biliyor mu ?

Yunanlılar ödedikleri parayı nerede ise 4 
yılda geri götürecekler"

Bankanın duvarları çıkmaz ama içindeki 
paralar Yunanlılara gidiyor buna bir sözü var 
mı sayın bakanın ?

Bir ekonomist diyor ki ;
"Acaba imalat sanayiinde durum nedir?" 

diyerek, İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük 
sanayi kuruluşu rakamlarına baktım.

500 büyüklerin 14O'ı yabancı sermayeli 
kuruluş. 2006 yılında 500 büyüklerin kârları 
nın toplamı 4.5 milyar dolar. 500 büyüklerin 
kârının yüzde 40'ını bu yabancı sermayeli 
kuruluşlar elde etmiş ve de (çok tabii olarak ) 
yurtdışına götürmüş.

Tekrarda yarar var: Yabancı sermaye düş
manlığının modası geçti.

Tam tersine, her ülke yabancı sermaye 
peşinde. Ama biz bazı şeyleri birbirine 
karıştırıyoruz.

Ülkeye faiz için, borsa için gelen yabancı 
sermaye ile, yatırım için gelen yabancı ser
maye farklıdır.

Ülkeye daha önce Türkler tarafından 
kurulmuş bankayı, fabrikayı satın almak için 
gelen yabancı sermaye ile, yeni banka, fabri
ka kurmak için gelen yabancı sermaye fark
lıdır. Biz ülkeye fabrika kurmak için gelecek 
yabancı sermaye istiyoruz.

Türk ekonomisinde ek yatırım, ek üretim 
yapacak, ek istihdam yaratacak yabancı ser
maye budur.

Ekonomi denilen şeyin esası üretmektir. 
Üretmek demek katma değer yaratmaktır. 
Eğer yabancı sermaye ülkeye yeni bir iş 

yeri açmak için gelir, yeni bir banka, fabrika 
kurar ise, katma değer yaratır.

Üretimi, istihdamı, geliri artırır.
Buna karşılık kendi yarattığı kârı yurtdışı- 

na götürür. Fakat yabancı sermaye daha 
önce bizim kurduğumuz, bankayı, şirketi 
satın alır ise, üretim, istihdam ve geliri artır
madan, daha önce tamamı ülkede kalan 
katma değerin bir bölümünü kâr olarak yurt- 
dışına çıkarır. Bizim hakkımız olan paralar 
gider..

Bunu yaptı diyerek de yabancı sermaye 
ayıplanamaz. Bir ayıp var ise o ayıp, 
yabancıları yeni banka, fabrika kuracak 
yerde, Türklerin kurduklarını almaya teşvik 
eden sistemdedir.

Yanlışları anlatmanın yabancı sermaye 
düşmanlığıyla ilgisi yoktur.

Ülkenin ihtiyacı olan yeni yatırım ve üre
tim için gelecek yabancı sermayedir.

İktidar Partisi taraftarı olmayı bırakalım. 
Doğrusu budur...

mailto:ozcanvural19.33@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Sosyal Güvenlikte büyük değişim
Seyfettin ŞEKERSÖZ

1 Ocak tarihinden 
itibaren yatan 
hastalara tıbbi 
malzeme, ilaç, labo- 
ratuvar ve görün
tüleme tetkikleri 
temininin hastane 
lerce sağlanacağı 
uygulamasıyla birlik
te sağlık karneleri 
de zamanla 
tarihe karışacak. 
İlk uygulama SSK 
emeklilerine ait 
olan 4 buçuk milyon 
sağlık karnesinin 
iptaliyle başlaya
cağını ve uygula
manın vatandaşa 
büyük kolaylık 
getireceğini belirten 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
"Altıparmak Caddesi 
başındaki eski SSK 
İl Müdürlüğü önünde 
oluşan uzun kuyruk
lar artık tarihe 
karışacak. Hemen 
ardından Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı ve 
fiilen çalışan sigor
talılar için sağlık kar

nesi uygulamasına 
son verilecek. Ayrıca 
Bağ-Kur'dan sigor
talıların vergi kayıt
larının istenmesi 
uygulamasına da 
1 Ocak 2008'den 
itibaren son 
veriliyor" dedi.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
hükümetin sağlık ve 
sosyal alanda büyük 
reformlara imza attı 
ğına dikkat çekerek, 
"Hasta sahipleri 
hastalarıyla uğraşır 
ken tıbbi malzeme 
teminiyle uğraşmak 
gibi bir sorunla karşı 
karşıya kalmayacak. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun yeni 
yılla birlikte muhata 
bı hastaneler olacak. 
Artık vatandaşlar 
bu çileden, sıkıntı
dan, koşturmadan 
kurtulmuş olacak." 
şeklinde konuştu. 
Sosyal güvenlik 
alanında bürokrasiyi 
azaltan adımların 
peş peşe geldiğini 
ve bütün bunların

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik tarafın
dan yapılmış olması 
nın da ayrı önemi 
olduğunu vurgu
layan Şahin, 
"Bakanımız sosyal 
reformların en iyi 
şekilde ve eksiksiz 
çıkması için yoğun 
mesai harcıyor. 
Çıkan her yasa 
vatandaşımızın 
lehine. Yeni yılda 
sağlık karneleri de 
artık kalkıyor. Zira 
sık ilaç alan ve 
raporlu hastalar için 
sağlık karnelerinin 
sayfaları çabuk 

tükeniyor, yenileme 
için bir sürü evrak 
ve bürokratik işlem 
gerekiyordu. Vatan 
daş bu dertten kur
tulmuş oldu. Saba 
hin köründe kuyruğa 
girmek için evinden 
çıkan vatandaşların 
karne çilesi bitirilmiş 
oluyor. İlk etapta, 
SSK emeklilerine 
ait olan 4 buçuk 
milyon sağlık karne
si 1 Ocak'tan itiba 
ren tarihe karışacak. 
Bu vatandaşlarımız 
tüm sağlık işlem 
lerini TC Kimlik 
Numarası ile 
yapabilecek' 

açıklamasını yaptı. 
RAPOR 
PARALARI DA 
BANKA VEYA 
PTT'DEN ALINACAK 
Sağlık karneleriyle 
ilgili uygulamanın 
denetimlerinin 
verilecek olan 
"akıllı kartla" 
gerçekleştirileceğini 
bildiren Şahin, 
kartta sigortalının 
nüfus, sosyal 
güvenlik ve 
sağlık bilgileri bulu
nacağını ifade etti. 
Akıllı kartın, İçişleri 
ve Sağlık Bakanlık 
larıyla birlikte işlem 
göreceği ve bakan
lıkların teknik çalış
malarını bitirmesiyle 
kartla ilgili çahşmala 
rın tamamlanmış 
olacağını bildiren 
Şahin, Şubat ayı 
sonunda "akıllı kart" 
uygulamasına geçile 
ceğini ve böylece 
daha sağlıklı bir 
hizmet sunumu 
ortamı, her türlü 
şaibeden uzak bir 
hizmet ortamına 

kavuşmanın 
hedeflendiğini 
söyledi.
18 Ocak'tan 
itibaren artık 
çalışanlara yapılan 
raporlu gün 
ödemeleri bile 
SSK İl Müdürlüğü 
yerine banka ve 
PTT şubelerinde 
yapılacağını, 
SSK İl Müdürlü 
ğünde rapor parası 
alabilmek için 
saatlerce bekleyen 
çalışanlarında 
rahatlayacağını 
belirten Şahin, 
"Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanımıza 
çalışanlarımızı ve 
emeklilerimizi 
ilgilendiren 
bu yasa için 
teşekkür ediyoruz. 
Çalışanlar rapor 
aldıklarında 
parayı almak için 
büyük sıkıntı 
çekmekteydi. 
İnşallah bu 
sıkıntı da son bul
muş olacak" dedi.

PEŞİN FİYATINA 
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Osmanlı İmparatorluğu dö 
neminde skolastik eğitimin ya 
pıldığı din okulları olan Med 
reselerin yerine kurulan çağdaş 
eğitim kurumlan olan Rüştiyeler 
(bugünün ortaokulları)den biri de 
Umurbey’e açılmış.

Zamanın en önemli kurum- 
larından biriymiş Umurbey 
Rüştiyesi..

Çevre illerden ve ilçelerden, 
hatta köylerden gelen öğrenciler, 
Umurbey Rüştiyesinde öğrenim 
görmüşler.

Bu eğitim yuvasının Umur 
bey’de yaşatılması için çok 
çabalar harcanmış.

Bu okul zamanında çevresine 
ışık saçmış..

Binlerce öğrenci yetişmiş 
buradan.

Bir gün gelmiş yanarak kül 
olmuş.

O küllerin üzerine 1976 yılında 
Belediye Binası inşa edilmiş.

Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, çevremizde
ki belediye başkanlarından farklı.

Beldesi küçük de olsa geç mi 
şini korumak ve yaşatmak istiyor.

Bunu birçok projesinde 
gördük.

Şu anda Belediye Binası 
olarak kullanılan eski yapıyı 
sponsor bulup, aslım bozmadan

Rüştiye’den Üniversite’ye

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmall.com

yeniden yaptırarak hizmet binası 
olarak kullanmaya başladı.

Boşalttığı eski binayı ise 
Umurbey Rüştiyesi’nin mimari 
görünümüne getirterek hizmete 
açtı.

Dünkü açılışta Fatih Mehmet 
Güler’in verdiği mesaj açıktı.

Bu bina zamanında rüştiye 
yani ortaokul olarak Umurbey 
liye ve çevreye hizmet etmiş, 
bugün yine bir eğitim yuvası 
olarak Umurbeyliye ve çevreye 
hizmet etmeli.

Dar gelirine karşın önemli pro
jeler geliştiren Umurbey Bele 
diyesini kutlamamak elde değil.

Bu binayı Uludağ Üniversite
sine tahsis ederek Yüksek Okul 
açılmasını istiyor Fatih Mehmet 
Güler.

Dikkat ederseniz, Küçük 
Kumla veya Kurşunlu beldele 
rinden bugüne kadar böyle bir 

istem gelmedi.
Geldiyse benim haberim 

olmadı.
Ama Umurbey Belediyesi eski 

bir binayı tarihsel dokusuna 
döndürerek eğitim için Üniversite 
ye vereceğim diyor.

Gemlik’te Uludağ Üniver
sitesinin temsilcisi değerli hocam 
Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu ise 
isteği olumlu bularak Üniversite 
Rektörlüğüne götüreceğini 
söylüyor.

Umurbey Belediyesi çevre 
mizdeki nüfus ve ekonomik 
olarak en küçük belediyelerden 
biri. Ama Fatih başkan yaptık
larıyla beğeni kazanıyor.

Umurbey Gemlik’in bir 
mahallesi gibi.

İlçe merkezinden 4 kilometre 
uzaklıkta.

Gemlik Yerleşkesi’ne çok 
yakın.

Bir adım uzaklıkta adeta.
Belediye Başkanı beldeye bir 

yüksek okul kazandırmak 
çabasında ve altyapısını hazırlı 
yor.

Hazırladığı bina ise çok eski
den bir eğitim yuvası olan biri 
yer.

Şimdi bunu değerlendirme 
sırası Uludağ Üniversitesi 
Senatosuna kalıyor.

Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Sayın Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Uludağ Üniversitesi’ni 
Bursa’nın dört bir köşesine yay
maya çalışıyor.

Orhanelinden, Keleş'e, Mudan 
ya dan İnegöl'e, Orhangazi’den 
Yen i köy’e, Yaova’dan, Balıkesir’e 
kadar her yere fakülte ve yüksek 
okullar açtı.

Yalova ve Balıkesir Üniver
sitelerinin kurulmasına yardımcı 
oldu.

Gemlik’e de üniversite 
kazandırmak için adeta savaş 
verdi.

Umurbey’in istemini görme 
mezlikten geleceğini sanmıyo
rum.

Umurbey Rüştiyesi’nin Uludağ 
Üniversitesi’nin bir parçası olma
ması için hiçbir neden yok.

Bina hazır hocam.
Umurbey sizi bekliyor.

Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Türkiye, Balkanlar ve 
Orta Akdeniz 
üzerinden gelecek 
yağışlı hava 
kütlesinin etkisine 
girecek. Türkiye'nin 
en uzun nehri olan 
Kızılırmak'ın Sivas'ta 
ki bazı bölümlerinde, 
soğuk havanın 
etkisiyle buzlan
malar oluştu. 
Balkanlar üzerinden 
gelen soğuk ve yağış 
h hava Trakya'da 
etkili oluyor. 
Kırklareli'ye bağlı 
Demirköy İlçesi ve 
Dereköy'de kar yağı 
şı etkili oldu. 
Edirne'deki Hamza 
beyli Sınır Kapısı'nda 
ise aralıklarla kar 
yağışı sürüyor. 
Kırklareli Dereköy 
Sınır Kapısı yakın
larında etkisini 
artıran kar yağışı 
nedeniyle Karayolları 
ekipleri çalışma 
başlattı. Kar kalın
lığının 10 santime
treyi bulması nede 
niyle Dereköy Sınır 
Kapısı'nın ulaşıma 
kapanmaması için 
ekipler kar kürüme 
ve tuzlama çalışması 
yapıyor. Demirköy'e 
bağlı Mahya 
Tepe'de ise kar kalın
lığı 20 santimetreyi 
buldu. Edirne'nin

Hamzabeyli Sınır 
Kapısı'nda ise 
aralıklarla devam 
eden kar yağışı ise 
etkili olmadı.
TRAKYA'DA KAR 
YAĞIŞI
Meteoroloji Müdürlü 
ğü yetkilileri, Edirne 
ve Kırklareli'de hava 
sıcaklığının düşmeye 
devam edeceğini ve 
kar yağışının aralık
larla süreceğini bildir 
di. Devlet Meteoroloji 
işleri Genel Müdürlü 
ğü'nden yapılan açık
lamaya göre, kıyı 
Ege, Marmara'nın 
batısı ile Batı Akde 
niz kıyılarında başla 
yacak yağışlar, 
bugün Marmara,

Ege, Batı ve Orta 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun kuzey 
ve batısı ile Batı 
Akdeniz'de 
görülecek.
Trakya, Batı ve Orta 
Karadeniz'in iç 
kesimleri, İç Ege ile 
iç Anadolu'nun 
kuzey ve batısında 
karla karışık yağmur 
ve kar şeklinde 
görülecek yağışlar, 
diğer bölgelerde 
yağmur ve sağanak 
şeklinde olacak. 
Perşembe ve cuma 
günleri ise yağışlı 
sistem, yurdun ku 
zey, iç ve doğu 
kesimlerinde etkisini 
sürdürecek.

İsmet Büyükataman 
önerge birinciliğine aday
Seyfettin ŞEKERSÖZ

MHP Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman 
TBMM'ne verdiği 
önergelerle 
meclisin en çok 
önerge veren 
milletvekilleri 
arasında olmaya 
aday gözüküyor. 
Büyükataman, 
bölge zeytincisinin 
sorunlarını dile 
getiren soru 
önergelerine bir 
yenisini daha 
ekleyerek, Çiftçilerin 
kuraklık sebebiyle 
ciddi şekilde zarara 
uğradığını ve bu 
zararın üretim, 
istihdam ve ihracatı 
olumsuz yönde 
etkilediğini ifade etti. 
MHP Bursa 
Milletvekili ismet 
Büyükataman, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker 
tarafından yazılı 
olarak cevaplandırıl
masını istediği 
önergesinde; kurak
lıktan zarar gören 
bölgeler içerisine 
Bursa ilini dahil 
edip etmeyeceklerini

de sordu. 
Büyükataman'ın 
soru önergesinde: 
1- Sulu tarım 
yapılamayan 
bölgelere zararları 
oranında yardım 
ve destek yapmayı 
düşünüyor 
musunuz?
2- İlimizin tarım 
alanında büyük bir 
bölümünü teşkil 
eden zeytin yetiştiri
ciliği alanında üreti
cilerin kuraklıktan 
dolayı zararlarının 
tespiti konusunda 
bir çalışma 
yapılmış mıdır?
3- Zeytin üreticileri 
mizin bu zararları 

neticesinde 
kullanmış oldukları 
kredilerin ertelen
mesi ve ürünlerinin 
değerlendirilmesi 
hususunda bir 
çalışmanız var mıdır? 
4- Kuraklıktan 
zarar gören vbu 
üreticilerimizin 
Ziraat Bankasına, 
Halk Bankasına 
ve Tarım Satış 
Kooperatiflerine 
olan kredi borçlarının 
faizsiz olarak 
ertelenmesi için 
bakanlığınızca 
bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 
soruları yer 
alıyor.

mailto:quler@hotmall.com
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Devlet, 2008’de yine vatandaşın sırtına binecek
Devlet bu yıl da 
vergi gelirlerinin 
büyük bölümünü, 
gelir, kar ve rant 
elde edenlerden 
değil, yurttaşların 
mal ve hizmet atım
ları sırasında fiyatın 
içinde ödedikleri 
KDV, ÖTV, özel 
iletişim, şans oyun
ları, banka ve sigor
ta işlemleri vergileri 
gibi 'dolaylı' vergi 
kalemlerinden 
sağlayacak. 2008'de 
toplam 171.2 milyar 
YTL vergi toplamayı 
hedefleyen Maliye, 
gelir ve kurum karı 
elde edenler ile 
servet sahiplerinden 
toplam 56.6 milyar, 
tüketimden ise 114.5 
milyar vergi almayı 

planlıyor. Buna göre 
devlet bu yıl her 100 
YTL'lik vergi geliri 
nin 66,9 YTL'sini 
belli bir gelir, kar ya 
da servetin karşılığı 
olmayan ve 
herkesten aynı oran
da alındığı için vergi 
adaletini bozan 
dolaylı vergilerden 
elde edecek. Gelir ve 
kurumlar vergisi 
mükellefleri ile 
servet sahiplerinin 
her 100 YTL'lik vergi 
içindeki payı ise 
sadece 33.1 olacak. 
Son yıllarda hızla 
artarak yüzde 70'e 
yaklaşan dolaylı 
vergi oranı, geçen 
yıl ise biraz geriley
erek yüzde 66 
dolayında gerçek

leşti. Bu gelişmede 
doğrudan 
vergilerdeki artışın 
etkisinden çok, 
ekonomide yaşanan 
daralma sonucu 
dolaylı vergi doğu
ran tüketim harca
malarındaki kısılma 
ve vergi iadesinin 
kaldırılması 
nedeniyle fiş, fatura 
alma alışkanlığının 
gevşemesi etkili 
oldu.
YURTTAŞ 45 
MİLYAR YTL ÖTV 
ÖDEYECEK 
Bu yıl yurttaşların 
tükettikleri ürünlere 
ödedikleri özel tüke
tim vergilerinde 
toplam tahsilat 44.7 
milyar YTL düzeyin 
de bekleniyor.

Bunun da 25.8 mil
yar YTL'sinin taşıt 
sahiplerinin akar 
yakıt ahmları ile 
yurttaşların doğal 
gaz tüketimlerinden 
elde edilmesi 
öngörülüyor. Sigara 
ve diğer tütün 
mamulleri kullanan
lardan beklenen 
toplam ÖTV tahsilatı 
da 11 milyar YTL 
düzeyinde. Yeni 
motorlu taşıt alacak

lardan yapılacak 
ÖTV tahsilatı 4.6 mil
yar, alkollü içki tüke 
tenlerin ödeyeceği 
ÖTV 2 milyar YTL 
olarak hedefleniyor. 
Dayanıklı tüketim ve 
diğer eşya satın 
alanlardan yapılacak 
ÖTV tahsilatı 1.3 mil
yar, kolalı gazoz 
içenle rin ödeyeceği 
OTV de 400 milyon 
YTL düzeyinde bek
leniyor.

KDV TAHSİLATI 
Dahilde alınan mal 
ve hizmetlerin satış 
dağıtım zincirinde 
yer alan ticaret erba 
binin tahsil ederek 
Maliye'ye aktardığı, 
nihai olarak 
tüketicinin cebinden 
çıkan katma değer 
vergisinde (KDV) 
2008 yılı tahsilat 
hedefi 17.7 milyar 
YTL. İthalde alınan 
KDV'de ise 30.5 mil
yar YTL tahsilat 
hedefleniyor. Yine 
bir dolaylı vergi olan 
gümrük vergisi ve 
diğer kalemlerle bir
likte dış ticaretten 
alınan vergilerde 
toplam tahsilat 33.5 
milyar YTL düzeyin 
de bekleniyor

Türkiye nüfusu 2050 yılında 101,2 milyon olacak
Türkiye nüfusu 2050 
yılında, 2007 yılına 
göre 26 milyonluk 
artışla 101,2 milyona 
ulaşacak.
Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu (UNFPA) 
verilerinden yapılan 
hesaplamalara göre, 
halen Türkiye 
nüfusundan az bir 
nüfusa sahip olan 
Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti, Ugan 
da ve İran, nüfusta 
Türkiye'yi geçerken, 
Almanya geride 
kalacak. 2007-2050 
döneminde

milyon artarken, 
Çin'deki artış 60,9 
milyonda kalacak. 
Çin, nüfus artışında 
ABD (91,1 milyon),

Hindistan 457,1, 
Pakistan 140,1, 
Nijerya 120,9, Kongo 
Demokratik 
Cumhuriyeti 116,1

Brezilya (61,8 mily
on), Bangladeş (95,8 
milyon), Etiyopya 
(89 milyon) Uganda 
(96 milyon), 
Afganistan'ın (65 
milyon) bile 
gerisinde kalacak. 
Bu dönemde, büyük 
nüfuslu ülkelerden 
Rusya'da 30,1, 
Japonya'da 16,1, 
Almanya'da 3,9 mily
onluk nüfus azal
ması olacak.
Hindistan, 457,1 
milyonluk nüfus 
artışının ardından 1 
milyar 592,7 milyona 

ulaşacak ve şu anda 
195,8 milyon daha 
fazla nüfusa sahip 
Çin'in 200,4 milyon 
önüne geçecek.
ABD, gelişmiş ülkel
er içindeki en yük
sek nüfus artışların
dan birini gerçek
leştirerek nüfusunu 
303,9 milyondan 395 
milyona çıkaracak 
ve üçüncülükteki 
yerini koruyacak. 
Halen altıncı sırada 
yer alan Pakistan, 
304,7 milyonluk 
nüfusla dördüncü 
sıraya yükselirken, 

dördüncü sıradaki 
Endonezya beşinci, 
beşinci sıradaki 
Brezilya yedinci 
sıraya 
gerileyecek.Halen 
Vinci sırada yer 
alan Türkiye, 26 
milyonluk nüfus 
artışına rağmen, 
sadece Almanya'yı 
geride bırakacak 
ama Kongo 
Demokratik 
Cumhuriyeti, 
Uganda ve İran'a 
geçilmekten kurtula
mayacak ve 19'uncu 
sıraya inecek

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

B İ Z İ M İSİMİZ ....

Kaşe &. Oilt &. Kitap

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işlen 
Fatura İrsaliye & El ilanı & Broşür & Ks

& Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
H İZM ETİ N İZDEYİZ MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: i GEMLİK Tel: (Û.224İ 513 96 83 Fax: (0.2241 M 36JL
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Bursa şehir içi ulaşımda 
zamlı günler başladı

Bursa Büyükşehir, 
çalışanlarını 

AB’ye hazırlıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) 
tarafından şehir içi 
ulaşımda dol
muşlara ve Özel 
Halk Otobüsleri'nin 
Bursaray istasyon
larına yolcu taşıyan 
besleme hatlarına 
getirdiği yüzde 7 ila 
yüzde 25 arasında 
değişen zam 
yürürlüğe girdi. 
Taksilere, 
minibüslere, 
belediye otobüsler
ine, uzun mesafe 
yolcu taşıyan Özel 
Halk Otobüsleri'ne 
ve Bursaray'a zam 
yapılmadı. Yeni 
ücret tarifesi 
1 Ocak 2008 
itibaren yürürlüğe 
girdi. Büyükşehir 
Belediyesi Genel

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

Sekreteri Hüseyin 
Konçak başkanlığın
da geçtiğimiz gün
lerde toplanan 
UKOME'da alınan 
karara göre; 1.40 
olan dolmuş ücret
leri yüzde 7'lik zam 
ile 1.50 kuruş, 1.25 
kuruş olan kısa 
mesare aöımuşıâr 
yüzde 12'lik zam ile 
1.40 kuruş, 80 kuruş 
ve 90 kuruş olan 

olan Özel Halk 
Otobüsleri'nin 
Bursaray besleme 
hatları da yüzde 11 
ve yüzde 25'lik 
zamla 1 YTL oldu. 
Bursaray'a zam 
gelmezken, besleme 
hatlar ile raylı sis
tem birlikte kul- 
lânııoiğında lopiam 
1.30 kuruşa inmiş 
olacak.
Taksilere, belediye 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

KIRÂÜK DÜKKÂN
İkinci Kordon ’da 

Anıl Gümrükleme yanından 
70 m2 denize karşı 

işyeri kiralıktır. 

Cep: 0.542 593 61 51

otobüslerine, uzun 
mesafe Özel Halk 
Otobüsleri'ne ve 
minibüslere ise zam 
gelmedi. Bursaray'ın 
B etabının hizmete 
girmesi nedeniyle 
doğu hattındaki 
minibüslere yapıla
cak dönüşüm 
nedeniyle zam yapıl
madığı bildirildi. 
2008 bahar ayların
da hizmete girmesi 
beklenilen 
Bursaray'ın B 
etabı nedeniyle bu 
güzergahta çalışan 
minibüslerin 
dönüşüm tartış
maları ise sürüyor. 
Dönüşüm kapsamın
da minibüsçüler, 2 
minibüse 1 otobüs 
isterken, Büyükşehir 
ise 4 minibüse 1 
otobüs teklifinde 
ısrarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Türkiye'nin AB 
müzakereleri 
sürecine katkıda 
bulunmak ve kent
teki hizmet kalitesi
ni yükseltmek 
amacıyla, persone
line yönelik başlat
tığı eğitimlerini 
sürdürüyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Etüd 
Proje Daire Başkan 
lığı bünyesinde 
oluşturulan AB 
Koordinasyon 
Merkezi tarafından 
düzenlenen 
eğitimde belediye 
çalışanlarına, AB 
Temel Eğitimleri, 
AB Mevzuatları ve 
AB Proje Döngüsü 
hakkında bilgiler 
aktarıldı.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi 
öğretim üyeleri 
tarafından verilen 
seminerin açılışın
da yaptığı konuş
mada, Bursa'nın 
ulusal ve ulus
lararası alanda 
daha itibarlı bir 
kent haline getir
ilmesinin 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin temel 
görevleri arasında 
yer aldığını, bunun 
için de öncelikle 
insan kaynakları ve 
kurumsal kapa
siteyi geliştirmeyi 
hedeflediklerini 
söyledi. Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak kamu
dan özel sektöre, 
sivil toplum kuru
luşlarından vatan
daşlara kadar tüm 
kenti Avrupa 
Birliği'ne hazırla
yarak vizyon ve 

marka kenti oluş
turmayı hedefledik
lerini anlatan 
Konçak, şunları 
söyledi: "Amacımız 
sadece belediye 
ölçeğinde değil 
Bursa kenti 
genelinde yapılan 
çalışmalara önder
lik etmek ve koordi
nasyonu sağlamak. 
Bu amaca hizmet 
için öncelikle insan 
kaynakları ve 
kurumsal kapa
siteyi geliştirmek 
hedefiyle eğitim 
çalışmalarına hız 
verdik. Kazandı 
ğımız bilgilerle AB 
mali kaynakların
dan en üst düzeyde 
yararlanmayı da 
amaçlıyoruz." 
İstanbul Bilgi 
Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. 
İlter Turan, semi
nerlerin ilk oturu
munda AB'nin tari
hine kısaca 
değinerek AB'nin 
oluşlum süreci ve 
politikalarından söz 
etti. İstanbul 
Bilgi Üniversitesi 
Avrupa Birliği 
Enstitüsünden 
Özge Onursal'ın da 
AB kurumlan ve 
karar alma süreç
lerini anlattığı semi
nerde, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesin 
den Dr. Pınar 
Artıran, AB Mükte 
sebatı hakkında 
katılımcılara bilgiler 
aktardı. Belediye 
çalışanlarına 10-11 
Ocak 2008 ve 7-8 
Şubat 2008 tarih
lerinde düzenlene 
cek seminerlerle 
toplam 36 saatlik 
bir eğitim verilmiş 
olacak.

Kip BEKLEMEK o
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

^SAATTE TESLİM EDİLİR 
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Lise öğrencisine 
çarpan sürücü 
sahte belgeyle
ehliyet almış

Bursa’da gelin kaynanasını 
döverek hastanelik etti

Bursa'da, 
terminal kavşağında 
lise öğrencisi 
kızın ölümüne 
neden olan 
sürücünün sahte 
belgelerle ehliyet 
aldığı ortaya 
çıktı. Güvenlik 
güçlerince gözaltına 
alınan sürücünün 
sol gözündeki 
görme bozukluğu 
nedeniyle askere 
gitmediği, 
düzenlediği sahte 
belgelerle sürücü 
belgesi aldığı 
iddia edildi.
Ali Osman Sönmez 
Endüstri Meslek 
Lisesi 1. sınıf 
öğrencisi 14 yaşın

daki Tuğçe Keskin, 
Bursa Şehirlerarası 
Terminali kavşağın
da Cabir B.'nin (26) 
kullandığı otomo
bilin çarpması 
sonucu yaralanmış, 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetmişti.
Güvenlik güçlerince 
gözaltına alınan 
sürücü Cabir B.'nin 
sol gözünde görme 
bozukluğu olduğu, 
düzenlediği sahte 
belgelerle sürücü 
belgesi alıdğı idida 
edildi. Sürücü Cabir 
B.'nin sorgula
masının ardından 
adliyeye sevk 
edileceği öğrenildi. 

Gelin kaynanasını 
hastanelik etti 
Bursa'da 10 senelik 
gelini tarafından 
çocuklarına bak
madığı iddiasıyla 
darp edilen 
kadın hastaneye 
kaldırıldı.
İl Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Gaziakdemir Mahal 
lesi'nde meydana 
gelen olayda, bir 
fabrikada çalışan 
İ.Ç. (33) akşam eve 
geldiğin de iki 
çocuğunu kapının 
önünde görünce 
sinirlenerek içeriye 
girdi.
Kayınvalidesi 
S.Ç.'ye (59) "sen 
çocuklara neden 
bakmıyorsun"

diyerek bağırdığı ve 
darp ettiği iddia 
edilen İ.Ç. ifadesine 
başvurulmak üzere 
karakola götürüldü. 
Midesinden ve 

yüzünden darbe 
alan kadın
112 ambulansıyla 
hastaneye kaldırıldı. 
Annesini baygın 
bulan A.Ç.'nin

ihbarıyla
araştırma başlatan 
polisin olayla
ilgili soruşturması 
sürüyor

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

S

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

AdLSATlUKveKİRALIKlARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Bursa’da aile boyu uyuşturucı 
ticaretine narkotikten darbe

S*

Bursa'da, oğlu 
kokain sattığı iddi
asıyla cezaevine 
girdikten sonra uyuş
turucu hap satmaya 
devam ettiği iddia 
edilen anne ile gelini 
ve olaylara aracılık 
ettiği öne sürülen 4 
kişi gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Narkotik 
Bürosu ekipleri, 
Temmuz ayından beri 
sürdürülen soruştur
ma neticesinde 
operasyon için 
düğmeye bastı. "Gün 
Çiçeği" ismi verilen 
operasyonda, takibe 
alınan şahıslar tak
siyle Kızyakup 
Mahallesi'ne git
melerinin ardından 
kıskıvrak yakalandı. 
Operasyonda uyuş
turucu hap sattığı 
iddia edilen Uğur Ö. 
(19), oğlu cezaevinde 
olduğu için uyuştu
rucu hap satan 
Nurcih^n B. (45) ve 
gelini Neyhan B. (26),

kuryelik yaptığı iddia 
edilen E.Y. (23),uyuş
turucuları sakladığı 
öne sürülen Bülent 
G. (41) ve uyuşturu
cuları İstanbul'dan 
gönderdiği iddia 
edilen Tahir A. (25) 
gözaltına alındı. 
Vatan Mahallesi’nde 
bir araçta yapılan 
aramada da 2 bin 
adet Extacy hap ile 
4,5 kilogram esrar 
ele geçirildi.

Zanlılardan Nurcihan 
B.'nin oğlu Evrim 
B.'nin, uyuşturucu 
sattığı iddiasıyla 
cezaevinde olduğu 
öğrenildi. Zanlılar, 
"teşekkül halinde 
uyuşturucu satmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Zanlılardan Uğur Ö., 
kendisinin örgüt kur
madığını belirterek, 
gazetecilere tepki 
gösterdi.
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Vergi borçlularına 
bankada haciz 
devam edecek

Gelir İdaresi 
Başkanı Mehmet 
Akif Ulusoy, vergi 
borçlusuna bankada 
haciz uygulamasının 
bundan sonra da 
kesintisiz devam 
edeceğini bildirdi. 
Amme Alacakları 
Kanunu çıktığından 
beri, vergi ve diğer 
kamu alacakları için 
haciz uygulamasın
da bulunulduğunu 
kaydeden Ulusoy, 
"Son olayda yapılan 
uygulama, topluca 
haciz bildirisi gön
dermek şeklinde 
oldu. Yoksa yıllardan 
beri banka hesabına 
haciz koyarız. Yine 
yıllardan beri her
hangi bir gayri- 
menkule veya 
menkule haciz 
koyarız. Yıllardan 
beri vergi borçlusu
nun evinden mal 
çıkartırız, satarız. 
Bunlar yeni yapılan 
şeyler de değil.
Zaten yapmamız 
gereken şeyler. 
Bu çalışmalar da 
kesintisiz devam 
edecek" dedi.
Yeni dönemde elek
tronik haczi uygula
maya koyacaklarını 
da kaydeden 
Ulusoy, "Şu anda 
bankaya yazılı bir 
haciz bildirisi 
gönderiyoruz.
Banka oturup (bu

mükellefin 
herhangi bir 
hak ve alacağı var 
mı) diye bakıyor. 
Varsa bizim haciz 
bildirimimiz 
üzerindeki tutar A 
kadar kısmı 
haczedip, kalan 
kısmı serbest 
bırakıyor. 
Elektronik haciz 
ise şu imkanı 
sağlayacak. 
Mükellefin 
10 ayrı bankada 
hesabı varsa ve 
hepsinde de 
borç tutarının 
üzerinde bir yekun 
bulunuyorsa, 
borç bir tanesinden 
alınacak, 
diğerlerine herhangi 
bir şey yapılmaya
cak. Böylece biz de 
önce alıp, daha 
sonra iade etmek 
durumunda 
kalmayacağız" 
diye konuştu. 
Mükellef cari 
hesabının tam olarak 
devreye girmesiyle 
birlikte bazı sorun
ların da çözüm
leneceğini belirten 
Ulusoy, "Mükellefin 
hem bize borcu, hem 
de bizden alacağı 
var. Onun bakiyesini 
net olarak mükelleft
en istememiz lazım. 
Mükellef Cari 
Hesabı, bize bunu 
sağlayacak" dedi.

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
«imin Adı (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 ASLAN 
DİNLENME TESİSLERİ
Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Man Şadırvanı ve Mescidi restore ediliyor

geniş sahada bulu
nan Koza Han'ı II. 
Bayezıd 1492 yılın
da, İstanbul'daki

cami ve medrese
sine gelir temin 
etmek için yaptır
mıştır. Hanın mimari

Abdül-ula bin Pulad 
Şah'dır. İki katlıdır. 
Ust katta 50, alt 
katta 45 olmak üzere

Geçmişte, Bursa 
ipekçiliğinin merkezi 
olan Koza Han'ın 
ortasındaki cami ve 
şadırvan aslına 
uygun olarak 
restore ediliyor.
Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü'nün 
kontrolünde Kuveyt 
Türk Katılım Bankası 
tarafından restorasy
onu başlatılan cami 
ve şadırvan, aslına 
uygun olarak 
onarılacak. Mayıs 
ayına kadar bitir
ilmesi planlanan 
restorasyon çalış
maları geçtiğimiz 
ay başladı.
Restorasyon hakkın
da bilgi veren 
Kuveyt Türk Katılım 
Bankası Osmangazi 
Şube Mürdürü Ali

Yekta Sunar, tarihi 
ve kültürel mirasa 
sahip çıkma çalış
maları çerçevesinde 
2005 sonlarına 
doğru İstanbul 
Azapkapı'daki 
Saliha Sultan Sebili 
ve çeşmesi başta 
olmak üzere daha 
bir çok tarihi eseri 
restore ettirdiklerini 
kaydetti. Sunar, 
kaybolmaya yüz 
tutmuş tarihi varlık
ların topluma 
kazandırılması 
çalışmalarının 
kendileri için büyük 
önem taşıdığını 
kaydetti.
KOZA HAN VE 
ŞADIRVANLI 
CAMİ 
Ulucami ile Orhan 
Cami arasındaki

95 odası vardır. 
Kuzeydeki taç 
kapı büyük taştan 
kabartma süslerle 
yapılmış olup 
muhteşem görünüşe 
sahiptir. Üst 
katta güneye açılan 
bir kapısı, avludan 
ilave kapılara 
açılan geniş kapı ve 
buradan da Orhan 
Cami tarafına açılan 
bir kapısı vardır. 
Hanın iç kısmındaki 
geniş avlunun 
merkezinde mescid 
yer almaktadır. 
Mescid sekiz 
cephelidir, 
köşelerdeki ve 
ortadaki bir ayak 
üzerine oturmak
tadır. Alt kısmı 
şadırvan 
şeklindedir.

Türk vatandaşlığı kanunu 
tasarısı benimsendi

! Türk vatandaşlığının 
kazanılmasına ve 
kaybedilmesine dair 
usul ve esasları 
belirleyen; askerlik 
görevini yapmamayı 
ve izin almadan 
yabancı bir ülke 
vatandaşlığına 
geçmeyi Türk vatan
daşlığını kaybetme 
nedenleri arasından 
çıkaran "Türk 
Vatandaşlığı Kanunu 
Tasarısı", TBMM 
İçişleri Komisyo 
nunda kabul edildi.

İ
 Tasarıya göre, 

doğumla kazanılan 
Türk vatandaşlığı, 
soy bağı veya 
doğum yeri esasına 
göre kendiliğinden 
kazanılacak. 
Türkiye'de doğan ve 
yabancı ana ve 
babasından dolayı 
doğumla herhangi 
bir ülkenin vatan
daşlığını kazana
mayan çocuk, 

doğumdan itibaren 
Türk vatandaşı ola
cak. Sonradan 
kazanılan Türk 
vatandaşlığı, yetkili 
makam kararı veya 
evlat edinilme ya da 
seçme hakkının kul
lanılmasıyla gerçek
leşecek.
Türk vatandaşlığını 
kazanmak isteyen 
yabancılarda; kendi 
milli kanununa, 
vatansız ise Türk 
kanunlarına göre 
ergin ve ayırt etme 
gücüne sahip 
olmak, başvuru tari
hinden geriye doğru 
Türkiye'de kesintisiz 
5 yıl ikamet etmek, 
Türkiye'de yerleşm
eye karar verdiğini 
davranışlarıyla teyit 
etmek, genel sağlık 
bakımından tehlikeli 
bir hastalığı bulun
mamak, iyi ahlak 
sahibi olmak, yeteri 
kadar Türkçe 

konuşabilmek. 
Türkiye'de ken
disinin ve bakmakla 
yükümlü olduğu 
kimselerin geçimini 
sağlayacak gelire 
veya mesleğe sahip 
olmak, milli güvenlik 
ve kamu düzeni 
bakımından engel 
teşkil edecek bir hali 
bulunmamak şartları 
aranacak.
Türk vatandaşlığı 
kaybettirilenler 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla, Türk 
vatandaşlığını 
kaybedenler 
Bakanlık kararıyla, 
milli güvenlik 
bakımından engel 
oluşturacak bir 
halinin bulunma
ması ve Türkiye'de 3 
yıl ikamet etmek 
şartıyla Türk vatan
daşlığını yeniden 
kazanabilecek. Bir 
Türk vatandaşı ile 
evlenmek, doğrudan 

Türk vatandaşlığını 
kazandırmayacak. 
Ancak bir Türk 
vatandaşıyla en az 3 
yıldan beri evli olan 
ve evliliği süren 
yabancılar, Türk 
vatandaşlığını 
kazanmak üzere 
başvuruda 
bulunabilecek.
Türk vatandaşlığını 
kazanma kararı; 
ilgilinin yalan 
beyanı veya 
vatandaşlığı 
kazanmaya esas 
teşkil eden 
önemli konuları 
gizlemesi 
sonucunda oluş
muşsa bu durum, 
kararı veren makam 
tarafından iptal 
edilecek. İptal 
kararı, ilgili kişiye 
bağlı olarak Türk 
vatandaşlığını 
kazanan eş ve 
çocuklar için de 
uygulanacak.

Az kullanılmış 40 binlik 
otomatik Kömürlü 

Kat Kalorifer Kazam 
sahibinden satılıktır

Tel ’ Sİ3 96 $53

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

Ressamlardan 
sigarayı 

bırak çağrısı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
Ressamlar Çalışma 
Grubu üyeleri, 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi'nde 
beğeniye sunulan 
'Merhaba Yeni Yıl' 
adlı sergide 
sigarasız yaşam 
çağrısında bulundu. 
Resim sanatına 
gönül veren 80 
sanatçının aktif 
olarak yer aldığı 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
Ressamlar Çalışma 
Grubu'nun 31 
sanatçısı, yeni 
sergilerini 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi'nde izlen
ime sundu.
Sanatçıların birer 
eserle katıldığı 
'Yeni Yıla Merhaba' 
sergisi, Bursalı 
sanatseverlerden 
büyük ilgi gördü. 
Ressamlar Çalışma 
Grubu üyeleri, '8 
Mart Dünya 
Kadınlar Günü',

'6 Haziran Dünya 
Çevre Günü' ve 
'Şehitleri Anma 
Günü' gibi sosyal 
içerikli resim 
sergilerine bir 
yenisini daha 
ekleyerek 
'Merhaba Yeni 
Yıl' adlı sergiyi 

sanatseverlerle 
buluşturmanın 
heyecanını 
yaşadıklarını 
söyledi.
Yağlıboya ve 
karma tekniklerle 
hazırlanan tablo
ların 6 Ocak 
Pazar gününe 
kadar görülebile
ceğini belirten 
ressamlar, 
sergi için 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi'nin 
sigara içilmeyen 
bölümünü 
tercih ettiklerini 
belirtti.
Ressamlar, 
"Sanatseverleri 
sigarasız sağlıklı 
bir yaşama davet 
ediyoruz" diye 
konuştu

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ağrıyla baş 
etmenin yolları

Stresle başetmenin 6 yolu
Uzmanlar ağrıyla 
mücadelede, masajın 
gücünden yararlan
mayı, hareketlere 
dikkat etmeyi ve 
gerginliğe son ver
meyi tavsiye ediyor 
"Gerginliğe son verin: 
Strese girmenize yol 
açan durumları belir
leyin ve onlardan 
uzak durmaya çalışın. 
Çünkü stres tek başı
na bile ağrıyı başlatan 
nedenlerden biri ola
biliyor. İş, ailevi veya 
sosyal hayatınızla 
ilgili sorunlarınızı çöz 
mek için gerekirse psi 
kolojik danışmanlık 
hizmeti de alarak gev 
şeme tekniklerini 
öğrenin. 
Hareketlerinize dikkat 
edin: Bel ve boyun 
ağrılarından yakın
mak istemiyorsanız, 
günlük yaşantınızda 
hareketlerinize dikkat 
etmelisiniz. Örneğin, 
koltuktan veya yatak
tan kalkarken ani ha 
reketler yapmayın. 
Ağır bir eşya kaldır- 
mamaya da dikkat 
edin. Eşyayı yere 
çömeîerek kaldırın, 
böylece omurganızın 
doğal eğriliklerini 
korumuş olursunuz. 
Boyunuzu aşan bir 
yerde duran eşyayı, 
sandalyenin veya 
yükselmenizi 

sağlayan başka bir 
nesnenin üzerine 
çıkarak rafın hizasına 
geldikten sonra alın. 
Ayakkabı seçimine 
özen gösterin: Bel, 
boyun ve eklem 
ağrılarından şikayet 
çiyseniz, uzun topuk
lu veya tam aksine 
topuksuz ayakkabı 
giymeyin.
Ayakkabınızın topuk
ları normal, ökçeleri 
ise yumuşak olmalı. 
Ayakkabı seçimini, 
ayaklarınızın şiştiği 
günün geç saatlerin 
de yaparsanız, en 
doğru kararı vere
bilirsiniz.
Masajın gücünden 
yararlanın: Bedeninizi 
sihirli ellerin gücüne 
bırakın. Masaj, hem 
ağrıyı azaltıyor hem 
de kasları gevşetm
eye yarıyor.
Uzmanlar, vücudu hır
palamadan yapılan 
yumuşak kas masajla 
rından oldukça başarı 
lı sonuçlar alındığını 
belirtiyorlar.
İşlere ara verin: 
Ağrınız başladığında 
işlerinizi bir 
kenara bırakın ve 
istirahat edin.
Ancak unutmayın ki 
bel ağrısından 
şikayetçi iseniz 
sert yatakta yatma
malısı nız.

Strese karşı canlının 
durumu, düşmanla 
karşılaşan ordu 
gibidir. Savaşı 
kazanamaz ya da 
kaçamazsa bu 
hastalık demektir. 
Ege Üniversitesi (EÜ) 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet 
Çelikkol, "Strese 
karşı canlının duru
mu, düşmanla 
karşılaşan ordu 
gibidir. Savaşı 
kazanamaz ya da 
kaçamazsa bu 
hastalık demektir" 
dedi.
Prof. Dr. Çelikkol, 
stresle baş edebil
menin önemine 
dikkat çekti. Stres 
karşısında canlının 
durumunun, düşman
la karşılaşan orduya 
benzediğini anlattı. 
Prof. Dr. Çelikkol, 
"Strese karşı canlının

Göz tembelliğinde erken tedavi şart
Göz tembelliği ancak 

I küçük yaşlarda tespit 
ı edilirse tedavi

edilebiliyor.
Ebeveynlerin bu 
konuda son derece 
hassasiyet göster
erek, erken yaşlarda 
çocukların göz 
muayenesi olmalarını

ilk tepkisi savaşmak 
veya kaçmaktır. Bir 
ordu düşmanla 
karşılaşırsa savaşır, 
eğer gücüne güvene
mezse geri çekilir 
veya
kaçar. Stres karşısın
da canlının durumu 
da böyledir. Stresten 
kaçabilirse kaçar. 
Kaçamazsa savaşır, 
yener veya yenilir. 
Yenilmesi hastalık 
demektir" diye 
konuştu.
Stresin, yöntemini 

sağlamaları gereki 
yor. Göz tembelliği, 
bir gözün diğerinden 
daha az görmesidir.
Yapılan araştırmalara 
göre her 100 kişiden 
3'ünde göz tembelliği 
bulunuyor.
Göz tembelliği ancak 
küçük yaşlarda tespit 

bilmek koşuluyla 
korunabilecek bir 
düşman olduğunu 
anlatan Prof. Dr. 
Çelikkol, " Stres 
psikosomatik bozuk
luk dediğimiz 
hastalıkların mey
dana gelmesine ya da 
belirtilerinin artması
na yol açar. 
Hipertansiyon, mide 
ülseri, cilt bozukluk
ları gibi hastalıklar, 
bedensel olmakla bir
likte, oluşumunda 
ruhsal nedenlerin, 

edilirse tedavi 
edilebiliyor.
Ebeveynlerin bu 
konuda son derece 
hassasiyet göster
erek, erken yaşlarda 
çocukların göz 
muayenesi olmalarını 
sağlamaları gerekiy
or. Uzmanlara göre, 

stresin etkili olduğu 
bilinmektedir" dedi. 
Stresle baş etmenin 
yollan
Prof. Dr. Çelikkol, 
stres konusunda 
herkesin başvurabile
ceği, birden fazla 
koruyucu ve tedavi 
edici tekniklerin 
olduğunu belirterek, 
şu tavsiyelerde 
bulundu:
* Hayata karşı 
olumlu bir 
tutum benimseyin.
* Her şeyi 
kontrol edeme 
yebileceğinizi 
kabul edin.
* Gevşeme teknikleri
ni öğrenin ve uygu
layın, düzenli olarak 
egzersiz yapın.
* Sağlıklı ve dengeli 
beslenin, yeterince 
uyuyun ve dinlenin.
* Stresinizi azaltmak 
için alkol veya 
sigaradan yardım 
beklemeyin 

göz tembelliği tüm 
çocuklarda dört yaşı- | 
na kadar muayene 
edilmeli.
Bununla birlikte 
ailede benzer bir 
hastalığı bulunan bir 
kişi varsa çocuk 3 
yaşından önce 
tedaviye sokulmalı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 410
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 -j-j 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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

K

B ■

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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 işi. Md. 613 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 186

E TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94■

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

NÖBETÇİ ECZANE
3 Ocak 2008 Perşembe 
ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu 
Tel: 513 1145 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2943 

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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Olcay Saç Tasarım 
Salonu’nda bir ilk daha

Olcay Saç Tasarım 
dan Gemlikli 
bayanlara bir yenilik 
daha sunuyor. 
Gemlikli bayanlar 
artık saçımız kısa 
diye üzülmeyecek. 
Villazen marka 
boncuklu saç 
kaynak ile ekleme 
yapımına başlandığını 
söyleyen Olcay Saç 
Tasarım Salonu 
Sahibi Olcay Baykız, 
“Saçlarına kaynak 
sistemi ile ek yaptır
mak isteyen Gemlikli 
leri bekliyoruz” dedi. 
Kaynak saç ekleme

nin özelliklerini 
anlatan Baykız, 
“Ek saçı kullananın 
kendi saçlarından 
bir farkı yoktur. 
İstediğiniz gibi yıka 
yabilir, fön çektirebilir 
siniz. Kullanımı 
oldukça basittir.” 
şeklinde konuştu. 
Olcay Saç Tasarım 
Salonu elemanları, 
İstanbul'dan elen 
özel saç eğitmenleri 
tarafından geçtiğimiz 
günlerde eğitim 
alarak Gemliklilere 
hizmet vermeye 
başladılar.

2007 yılının seyirci ve hasılat rekorunu kıran film geldi 

Beyaz Melek 
Gemlik’te

gösterimde

Mahsun Kırmızı 
gül'ün ilk yönetmen
lik deneyimi olan 
"Beyaz Melek", 
2007 yılının en 
çok izlenen filmi 
oldu. Gemlik Venüs 
Sineması’nda da 
gösterime giren 
“Beyaz Melek” 16 
Kasım 2007'de 168 
kopya ile 210 salon
da vizyona giren 
"Beyaz Melek"i yak
laşık 1,5 milyon kişi 
izledi. Avrupa'da, 
"Babam ve Oğlum", 
"Vizontele","Kabada 
yı", "Eşkıya", 
"Hababam Sınıfı 
3.5", "Organize 
İşler", "Aşmalı 
Konak", "Maskeli

Beşler", "Hokkabaz" 
ve "Keloğlan Kara 
Prense Karşı" adlı 
filmleri de geride 
bırakan filmi izleyen
lerin sayısı, yurt 
içi ve yurt dışında 
2 milyona ulaştı. 
Bu rakamlarla 
"Beyaz Melek" özel
likle yurt içinde 2007 
yılının en çok izle
nen filmi oldu.
Bunu, 1 milyon 238 
bin 23 kişi ile 
"Maskeli Beşler 
Irak", 1 milyon 84- 
bin 448 kişi ile "Son 
Osmanh Yandım 
Ali", 1 milyon 122' 
bin 769 kişi ile 
"Kabadayı" takip 
etti.

Yılbaşı Gecesi kim ne katlar kazandı?
Müzik dünyasının 
ünlüleri yılbaşı 
gecesi parasına 
para kattı. 
Televizyonların 
ve eğlence mekan
larının yılbaşı 
programlarına 
katılan sanatçılar, 
hem sevenlerini 
eğlendirdi hem 
de hatırı sayılır 
ücretler kazandı. 
İşte sanatçılar ve 
yılbaşı gecesi 
kazandıkları 
ücretler...
TARKAN: Yılbaşı 
için TRT’yle anlaşan 
sanatçı 6 şarkı için 
100 bin dolar aldı. 
SİBEL CAN: TRT 
ekranına çıktı 250 
bin YTL aldı. Star 
TV'nin programında 
yer aldı, buradan 
da 75 bin YTL 
kazandı. Ayrıca,

yılbaşı gecesi 
İstanbul'daki WOW 
Hotel'de programa 
çıktı. Buradan da 
140 bin YTL aldı. 
Böylece, bir gecelik 
kazancı 465 bin 
YTL'ye ulaştı.
ÖZCAN DENİZ: 
TRT'nin yılbaşı 
programından

250 bin YTL kazandı. 
Ayrıca Kanal D'deki, 
Okan Bayülgen, 
Ata Demirer ve 
Huysuz Virjin'in 
sunduğu programa 
katıldı. Buradan da 
120 bin YTL aldı. 
Yılbaşı kazancı 
toplam 370 bin YTL 
oldu.

CANDAN ERÇETİN: 
TRT'nin yılbaşı 
programında yer 
aldı, karşılığında 
200 bin YTL kazandı. 
KENAN DOĞULU: 
Yılbaşı geccesi bir 
mekanda çıkan ve 
konseri atv'den canlı 
yayınlanan Kenan 
Doğulu'nun mekan

dan 100 bin YTL, 
atv'den
140 bin YTL 
olmak üzere 
toplam 240 bin YTL 
kazandığı öğrenildi. 
EBRU GÜNDEŞ: 
Star TV ve Fox 
TV'nin yılbaşı 
özel eğlence 
programlarında

ekran başındaki 
hayranlarını 
eğlendirdi. Ünlü 
şarkıcı, 
80'er bin YTL'den 
toplam 160 bin 
YTL'yi aldı. 
KİBARİYE: 
Kanal D'deki 
özel eğlence 
programına katıl
ması karşılığında 
100 bin YTL aldı. 
SERDAR ORTAÇ: 
Yılbaşı geccesi 
Zincirlikuyu'daki 
Stage isimli 
mekanda sahneye 
çıkan Serdar 
Ortaç ise 100 bin 
YTL kazandı. 
FUNDA ARAR- 
KIRAÇ: 
İkisi de TRT 
ekranına konuk 
oldu. Her biri 
35'er bin YTL aldı.

■■



GÜLLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

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

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

FİLLİ BOYA 
JOTUN- DCNİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIADAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSCSUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZ€M€L€Rİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Ocak 2008 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info agemlikkorfezgazetesi.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

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nde ilçe sorunlarına cevap verdi

Turgut; “Gemlik depreme
karşı riskli bölgede”

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Oda ve Başkan

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yeni yıla girmemi 
ze birkaç gün kala, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut'u Oda Meclisi’ne davet ederek, ilçeyle ilgili 
bazı konularda kendilerini bilgilendirmesini istemiş.

Konu basına duyurulmadığı için, dahası basın 
toplantıya çağrılmadığı için, toplantı önceki gün 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yazılı olarak bası
na iletildi.

Haber geniş kitleyi ilgilendirdiği için Ticaret ve 
Sanayi Odası toplantı tutunaklarından yapılan konuş
maların metinlerini alarak Gemlik halkının da bilgilen
mesi için geniş bir haber yapma gereğini duydum.

Gazetemizin boyutları nedeniyle konuyu iki güne 
yaydım. Devamı sayfa 5'de

Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Grubunda 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt’ın Gemlik ile ilgili 
sorularını yanıtlayan Be
lediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Gemlik'in deprem 
riskini sürdürdüğünü 
tekrarlayarak, "İmar alan
larını sırtlara açmak için 
mücadelemi sürdürüyo
rum” dedi. Akıt, Çarşı 
Meydanı’nın büyütülerek 
modernleşmesini ister - 
ken, Belediye Başkanı 
Caminin aynı yere yıkıla 
rak yapılacağını söyledi. 
Haberi sayfa 3'de

İskele 
tahmil 

tahliyeye 
açılıyor

Tahmil tahliye iş 
temlerine kapatı
lan Gemlik Bele
diye İskelesinin 
önümüzdeki 
günlerde yeniden 
faaliyete geçe
ceği öğrenildi.
Haberi sayfa 5’de

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

Yeni Yıl yazısı...
Aşağıdaki ileti sevgili kardeşim Dursun 

Öztürk'ten.
Dursun ulusal duyarlılığı yüksek bir 

arkadaşımız.
İçine girdiğimiz girdabı çok net çözüm

lemiş. Böyle bir girdap koydular önümüze 
ve bizi bu girdabın içine ittiler..

Ama Allah akıl fikir vermiş.
Her söylenene de kanmaya gerek yok 

ki..
Çünkü "bela"geliyorum diye diye geldi..
Şimdi sözü sevgili Dursun'a bırakalım: 
"Milli duyarsızlığın özellikle bilinç altı

na yerleştirildiği günlerdeyiz...
Cebinizdeki 6 kredi kartının 4'ü limiti 

tükenmiş sadece borçlu olduğunuzu hatır 
latmak için cebinizde...Asgarilerini ödeye 
rek idare ediyoruz...

Suni bir refah ortamında, hafta sonla 
rınızı alışveriş merkezlerinde geçiriyor
sunuz...

Fransa ülke genelinde; İstanbul da 
olan alışveriş merkezleri kadar toplu tüke
tim ortamlarına sahip değil.. İstanbul'da 
bu sayı güncellenmemiş olarak 59 oysa 
Fransa'nın tümünde 29 ! alışveriş merkezi 
var...

Son 5 yıllık ortalama dış borç mik
tarımız 90 milyar DOLAR...

Asgari ücretin ne kadar olduğunu 
biliyor musunuz ?

Türkiye de yüzde 63 gibi bir oran asga 
ri ücretle geçiniyor! Borcunuzu nasıl 
ödemeyi düşünüyorsunuz!

Bugün İstanbul'un son gözde toplu 
yerleşim birimlerinde (INCITY-UPHILL- 
KENTPLUS Buraları da Türkiye ye ait de 
ğil isimlerinden anlamış olmanız lazım!) 
ortalama daire fiyatları 350-400 milyar 
seviyelerinde...! Nasıl sahip olmayı düşü 
nüyorsunuz ?

Hatırlatmakta fayda var size kredi kartı 
veren 10 bankadan 6'sı yabancıların 
elinde dolayısı ile kimlerden kredi alarak 
borçlandığınıza dikkatinizi çekerim...

Bir zamanlar YERLİ MALI HAFTASI 
DİYE BİR HAFTA VARDI...

HATIRLAYANINIZ OLACAK...!
Ya Şimdi.
Haftanın adı okul müfredatlarında kaldı.. 

Eğer bulabilirlerse pazarda manavda yerli 
meyvelerle kutluyor öğrenciler.

Cep telefonlarımız..NOKIA 
Sigaralarımız...MARLBORO 
Televizyonlarımız ...SONY, PHILIPS 
Deterjanlarımız... ALO,OMO,PERSIL... 
Otomobillerimiz..RENAULT,OPEL...
Diş macunlarımız...SENSODYN,COL

GATE...
Ayakkabılarımız.. ADIDAS,NIKE 
Marketlerimiz CARREFOUR.IKEA.ZARA, 
Sinemalarımız..HOLLYVVOOD 

işgalinde...
İçeceklerimiz COCACOLA,PEPSI
Yoğurtlarımız DANONE
Yiyeceklerimiz Mc DONALD...SPAGETTİ 
Dilimiz..İngilizce....bu özetlemelere 

sayfalarca devam edilebilir..
İşte özetle halimiz...
Tebrikler hepimize...
SÖMÜRGE OLDUKMU OLMADIKMI ?" 
Soruya verilen yanıt

çağdaş,demokratik,laik Cumhuriyet yol
unu belirleyecek..

Durum çok vahim..
İlla da toprak işgali gerekmiyor. 
Ekonomik işgal daha da belirleyici.. 
Osmanh nasıl çökmüştü..
Her şey ekonomik işgalle başlamıştı.. 
Anladınız mı paşalar beyler?

W İlçe Kongresi ter ;■ wM
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
İlçe olağan 
kongresi Pazar 
günü saat 
13.00 de Dilek Aile 
Çay Bahçesi’nde 
yapılacak. 
Erdem Akyürek 
ve yönetiminin il 
başkanlığı tarafın
dan görevden 
alınmasından 
sonra ilçe seçimine 
kadar atama ile ilçe 
başkanlığına getir
ilen Cem Güler 
Pazar günü 
yapılacak başkanlık 
için aday 
olduğunu açıkladı. 
CHP İlçe 
yönetimine genç 
ve taze kan olarak

gösterilen Cem 
Güler'in dışında 
ilçe başkanlığı için 
aday çıkıp çıkmaya
cağı henüz tam 
olarak netlik kazan
mazken seçim için 
atanan yönetimden 
bir yada iki kişinin

değişikliğe 
uğraması 
bekleniyor.
Yapılacak kongrenin 
Gemlik'e ve 
sosyal demokrasiye 
yakışan bir coşku 
ve demokratik 
olgunlukta geçmesi

ve kongre sonunda 
hangi aday 
kazanırsa kazansın 
Cumhuriyet 
Halk Partisi ve 
Gemlik'in kazan
masını en büyük 
dileği olacağını 
söyleyen Cem 
Güler, yaptığı 
açıklamada; 
"Partimizin ve 
Gemlik'in kaderini 
yakından ilgilendi 
ren bu kongreye 
tüm delegelerimizin, 
tüm üyelerimizin, 
gençlik ve kadın 
kollarımız ile tüm 
Gemlik halkının 
katılımını bekler, 
kongremizin par
timize ve Gemlik'e 
hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim" 
dedi.

CSSH'lillÛDBlııM
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

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 Fax: 513 17 94

KAYIP Kapatmış olduğum Latife Dikmen adına olan sağlık kabinimin 
resmi belgeleri kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde ilçe sorunlarına cevap verdi

Turgut; “Gemlik depreme 
karşı riskli bölgede”

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura)

Kaliteli bir site...

YazıYORUM

Kadri GÜLER
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
’Başkanının daveti 
üzerine Oda Meclisi 
toplantısına katılan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, kendi
sine yöneltilen soru 
lan cevaplandırırken 
Gemlik’in ve çevre 
sinin depreme karşı 
oldukça riskli bölge 
olduğunu söyledi. 
Yeni yıla girmeden 
önce Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Salonu’nda yapılan 
toplantının Başkan 
lığını Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mimar Haşan 
Sözüneri yaptı. 
Toplantının açılışında 
konuşan Kemal Akıt, 
davetlerine katılan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a teşek 
kür ederek, “Belediye 
Başkanımızın aramız
dan çıkması bizler 
için bir şanstır.
Başkan ile yakınlığı 
mızı bilen vatandaş 
larımız size ulaşama 
dıkları zaman bizden 
bilgilenmek istiyorlar. 
Bu davetimizin amacı 
bizim ve bize gelen 
vatandaşların aydın
lanması içindir." dedi. 
Kemal Akıt’ın Bele 
diye Başkanı Mehmet 
Turgut’a yönettiği 
ilk soru "Gemlik birin
ci derece depreme 
bölgesinde bulunması
na karşın, ilçedeki 
bina farın hiçbirinde 
depre me dayanıklı fiz
ibilite raporları bunma- 
maktadır. Birçok 
belediye bu fizibilite 
raporlarını yapmaya 
başladı. Buna ek 
olarak erken uyarı sis
temi kurmalı ve işlev 
seli iği sağlanmalıdır. 
Bu konuda çalışmala 
rınız var mı?” oldu.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut bu 
soruya verdiği yanıtta, 
1999 depreminden 
sonra bütün otori 
teleri Gemlik'e çağırt
tığını belirterek, 
“Araştırma ve sonda
jları İstanbul Üniver
sitesi yaptı. Gemlik 
ciddi bir şekil de bir 
çok araştırmadan geç 
ti. Jeolojik etüdler 
yapıldı. Yıldız Üniver
sitesi durumu uzaydan 
takip etti. TÜBİTAK 
sıcak su dereceleri 
ölçtü ve sürekli kont 
rol etti. Prof. Aykut 
Bay kara birer fay hattı

tesbit etti. Bölgenin 
olduk ça riskli bir böl 
ge olduğunu beyan 
etti. Ova kısmının özel
likle riskli olduğunu 
bu alandaki yapıların 
yüksek katlı olmama 
sini ve depreme daya 
nıklı binalar olmasını 
belirtti. Bu doğrultuda
ki eski binalar için 
testler yapmanın bir 
anlamı yok. Yaptır ma 
ya kalkarsak bazıları 
param yok diyerek 
itiraz edebilirler.” dedi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt’ın, “25 binlik plan
lar dava konusu oldu. 
Bu konuda bir geliş 
me var mı” sorunu da 
yanıtlayan Başkan 
Turgut, “1/25 binlik 
planlar kabul edildi. 
Şu anda yürürlükte. İti
razlar var davalar ise 
devam ediyor. Bu aşa
mada yapılacak bir 
şey yok. Ben sırtların 
imara açılması için 
mücadelemi 
sürdürüyorum.” dedi. 
Akıt, daha sonra ise, 
“İlçemiz Türkiye’deki 
asayiş problemlerinin 
yoğun olarak yaşan 
dığı ilçelerin başında 
gelmektedir. Bu ko 
nuyla ilgi birçok il ve 
ilçe de mevcut olayları 
önlemede büyük bir 
caydırma etkisi bulu
nan MOBESA Kamera 
sistemi ilçemizde 
neden kurulmuyor." 
diye sordu.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut bu 
soruya da şöyle 
cevap verdi: 
“Mobesa kameralar 
için müracaat ettim. 
Bunun için İç İşleri 
Bakanlığı'na kadar git
tim. Bu konu Türkiye 
için yeni bir konu 
olduğundan yeni bir 
yazılım gerekiyormuş. 
Sonuç çıkmadı 
beklemedeyiz."

Kemal Akıt’ın 
Çarşı Meydanı konu 
sundaki sorusu ise 
şöyle oldu: 
“Dünyanın en güzel 
şehirleri hep meydan
larla anılır. Bir ilçeyi 
gösteren o şehrin her 
zaman meydanı ol 
muştur. Gemlik mo 
dern ve gösterişli bir 
meydana sahip değil 
dır. Şu anki meydan 
oldukça küçüktür. 
Ayrıca, Çarşı Camiinin 
küçük olması nedeniy 
le bayramlarda, cuma 
namazlarında ve cena 
zelerde vatandaşları 
mız yol üstünde 
namaz kılmaktadır. 
Bu durumu günümüz 
koşullarında hiç de 
hoş karşılanacak bir 
durum değildir. Cema 
atin mağduriyetinin 
giderilmesi gerekir. 
Belediyemiz ilçemize 
güzel bir meydan 
kazandırmak yerine 
cami yaptırma kararı 
almıştır. Yapılacak 
yeni cami yine ihtiyacı 
karşılamayacaktır. 
Zamanla büyük prob
lemler yaratacaktır. 
Oda olarak isteğimiz, 
bu projenin derhal 
durdurulması ve cami 
nin yapımının ertelen
mesidir. Çarşı 
Camii için daha 
uygun bir yer bulun- 
mailidir. İlçe mize 
öncelikle modern bir 
meydan kazandırıl
malıdır. Bu ilçemiz 
açı sından çok 
hassas ve önemli 
bir konudur.
Bu konuda ne 
düşünüyor sunuz?" 
Belediye Başkanı 
bu uzun soruya 
kısa cevap verdi. 
“Çarşı Meydanı konu 
sunda bankalarının 
sırası istimlak edile
cek. Cami yıkılıp yeni 
si yapılacak. Herkes 
cami orada istiyor.

Caminin yapılması 
gündemdedir. ” 
Oda Meclis Başkanı 
Mimar Haşan Sözüneri 
ise bu cevaba karşı 
şunları söyledi: 
“Cami aynı yere 
yapılırsa bence yanlış 
olur. Bu konuyu iyi 
düşünmek lazım. 
Çarşı, Belediye Bina 
sı, PTT, Kütüphane 
ve arkası, Akıtlar İş 
Hanı gibi alanlar açııip 
cami için yer açılabilir. 
İskele Meydanı Gazi 
nolar, Tibel Otel dahil 
bir proje altına alı na 
bilir. Bunların tamamı 
yapılabilirse herkes 
arkanızda olur. ” 
Başkan Turgut, 
“Meydanı genişleti 
yoruz. 2. etap Pak 
Otelden eczaneye 
kadar alanın açılması 
gerekli.” dedi.
Kemal Akıt bunun . 
üzerine, “Başkan 
mümkünse cami 
inşaatı ertele, İlçemiz 
için daha büyük 
proje başlat” dedi. 
Başkan ise, 
“Müftülüğün ve halkın 
talebi var” dedi. 
Akıt ise, “Biz de 
halkız. Bizi 
dikkate alan yok.” 
cevabını verdi.
Haşan Sözüneri, 
“Pak oteli kaldır, Akıt 
İş Ham'nın arsasını 
kaldır bu iş çözülür 
ve bu iş yapılır." 
cevabını verdi.
Başkan Turgut bunun 
üzerine, “Cami şu an 
için ihtiyaçtır" dedi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akıt’ın 
soruları ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un verdiği 
cevapları yarın 
yayınlamaya 
devam edeceğiz.
Not: Bu haber Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Meclis tutanaklarından 
derlenmiştir.

Sayın okurlarım, biliyorsunuz ben 65 yaşında 
bilgisayar kullanmayı öğrenen, sonrada 70 yaşın
da köşe yazıları yazmaya çalışan biriyim.

Köşemde siyasi -ekonomik yazılar yazdı ğım 
gibi zaman zamanda sağlık ve dikkat çekici önem
li konulanda aktarmaya çalışıyorum.

Bunlardan biri de Internet..
Bu günkü yazım inter-net kullananlara ve bil

hassa gençlere yönelik olacak.
Okuyun, dikkatle okuyun.
Artık arkadaşlıklar internet kopmadıkça, kop

muyor!
İnternetin günlük hayatımıza girmesi ile alış 

kanlıklarımızda da değişiklikler olmaya başladı.
Artık kişiler internet üzerinden, sosyal ağlar 

aracılığı ile buluşuyor, ilişkilerini bu yolla da 
geliştiriyor.

Tüm dünyada hızla yayılan bu iletişim yöntemi, 
Türkiye’de de kısa zaman önce başladı. Myspace, 
gibi örneklerle başlayan, facebook’la devam eden 
yeni nesil sosyal ağ uygulamalarından biri olarak 
tasarlanan mondus.net Türkçe olmasının yanında 
Türkiye’ye yönelik ayrıcalıklar taşıyor, mondus'un 
kumandasının ve içeriklerinin Facebook’la aynı 
olduğu söyleniyor ama bir mondus.net üyesi 
olarak söylüyorum aslındaarada çok büyük fark
lar var.

En önemlisi kullanıcı profilinizi istemediğiniz 
kişilere karşı kapatıp görmelerini, tanımadığınız 
kişilerin sizi gözetlemesini engelleyebiliyorsunuz.

T.C. kimlik doğrulamasıyla tamamen güvenli 
ve aercek kişilerle karşı karşıyasınız mondus.net | 
'te..

Mondus.net'in ücretsiz bir üyelik hizmetine 
sahip olması da kullanıcı kitlesinin kalitesini dü 
şürmemiş, içeride son derece kültürlü ve gerçek 
entellektüel insanlarla karşı karşıyasınız.

İnsanlar burada hedeflerini,önerilerini, bilgileri
ni, kültürlerini ve birçok dolu şeyi birbirleriyle 
paylaşıyorlar ve boş ve anlamsız uygulamalara ve 
içeriğe sahip bir site değil..

3 genç Türk teknoloji uzmanı tarafından kuru
lan mondus.net,

Çağan Şentürk: Columbia Üniversitesinde 
Bilgisayar Mühendisliği üzerine yüksek lisans 
eğitimi aldı. Yurt dışında birçok büyük firmalara 
yönelik gerçekleştirdiği büyük ölçekli sistem tasa 
rımı ve projeleriyle ileri seviyede yazılım sistem
leri konusunda uzmanlığı var.

Başar Başaran : Boğaziçi Üniversitesi ardın
dan Üniversity of Texas'da yüksek lisans.. Bu gi 
rişimcilerin kurduğu bu site benzer uygulamalar
dan yola çıkılarak ancak Türklerin alışkanlıklarına 
ve beklentilerine göre geliştirilmiş yeni nesil bir 
sosyal ağ.

Kullanıcıların gerçek hayattaki arkadaşlıklarını 
internet üzerinden sürdürebilmelerini ve geliştire
bilmelerini sağlıyor.

Mondus.net’e üye olarak arkadaşları isimle 
bulmak, bağlantı kurmak ve fotoğraf, film, yazılar 
paylaşmak, oyunlar oynamak mümkün.

Gizlilik kuralları tamamen üyenin kendi istek
leri doğrultusunda şekillendirilebilen mondus.net 
te, tüm üyelerle, çeşitli ilgi alanlarına yönelik gru
plarla iletişim kurulabileceği gibi, üniversite veya 
şirketlere özel ağlarda (network) yer alarak daha 
kapalı iletişim ağları da yaratılabiliyor.

Mondus.net’in diğer sosyal ağlardan en büyük 
farkı içeriğinin lokal olarak desteklenmesi ve 
sürekli güncel tutulması.

Üyelerin etkinlikler, ortak ilgiler çevresinde 
buluştuğu mondus.net’te ayrıca, farklı kategoril
erde öneriler pay laşı labi I iy or,

Sayın okurlarım, gençler mondus.net beğene 
cek ve seveceksiniz. Anneler babalar çocuk
larınızın düzgün sitelere girmesini istiyorsanız 
bensöylüyorum işte mondus.net..

Tıklayın, üye olun.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
mondus.net
mondus.net
mondus.net
mondus.net
mondus.net
mondus.net
mondus.net
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Borçlarını ödeyemeyen 
385 bin kişi icralık oldu

Aday yetiştirme okulu açılıyor
Bursa'da, önceki 
yıllardan devreden 
dosyalarla birlikte 
2007 yılı içerisinde 
çoğunluğu kredi 
kartı borcunun oluş
turduğu 385 bin 793 
dosya icralık oldu. 
Dosyaların yüzde 
60'ını kredi kartı 
borçları oluşturuyor. 
Hukukçular, vatan
daşlara özellikle 
kredi kartı konusun
da dikkatli harcama 
yapmalarını tavsiye 
ediyor.
Bursa'da kurulu 
11 ayrı İcra 
Müdürlüğü'nde 
2007 yılı içerisinde 

385 bin 793 dosya 
işlem gördü. İcralık 
dosyaların yüzde 
60'ını kredi kartı 
borçları oluştu
rurken, yüzde 
25'le Türk Telekom 
ve cep telefonu 
borçları ve yüzde 

15'lik bölüm de 
nafaka, çocuk 
teslimi, çek-senet 
tahsilatı gibi 
borçları oluşturuyor. 
2007 yılında icra 
dairelerine 147 bin 
538 yeni dosyanın 
geldiği, rakamın 
daha önceki yıllar
dan devirle 385 
bin 793'e ulaştığı 
bildirildi. Bunlardan 
133 bin 936 dosya 
borçlular tarafından 
kapatıldı. 2008 
yılına ise, 238 bin 
255 dosya devroldu. 
Bursa'daki icra 
müdürlüklerinde 
2006 yılında toplam 
325 bin dosya 
işlem görmüştü.
Kredi kartının bi
linçli şekilde kulla
nılmasının yararlı 
olduğunu dile 
getiren Avukat 
Ahmet Köse; 
"Vatandaşların, 

bütçelerine göre 
alışveriş yapmaları 
gerekiyor. Limit 
aşımlarında 
ödeme zorluğuna 
girenlerin aile 
facialarına ve 
ölümle biten 
olaylara 
sürüklendiğini 
görüyoruz. 
Bu yüzden, 
atalarımızın 
dediği gibi ayağı 
mızı yorganımıza 
göre uzatmamız 
gerektiğini asla 
unutmayalım. 
Kredi kartıyla 
alışveriş yapan bazı 
kişiler, yaptıkları 
harcamaları hiç 
ödemeyecekmiş 
gibi hisse kapılıyor
lar. Oysa ki kredi 
kartından yapılan 
her harcama 
kuruşuna 
kadar ödenmek 
zorunda" dedi.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi, yerel yöne
timleri hedef alan, 
ama hedefleri 
açısından çok farklı 
bir organizasyona 
girişiyor.
Yerel Yönetimler Aka 
demişi Adana, Anka 
ra, Antalya, Balıkesir, 
Bursa, Denizli, Diyar 
bakır, Erzurum, Eski 
şehir, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kay 
seri, Kocaeli, Konya, 
Malatya, Sakarya, 
Samsun, Trabzon ve 
Van illerinde aynı 
anda ve aynı eğitim 
programlarıyla eğitim 
çalışması yapılacak. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Beledi 
ye başmanlarıyla bele 
diye ve il genel mecli 
si üyelerinin hem 
teknik bilgiye, hem 
de vizyona sahip 
olmaları gerektiğini 
belirterek, "Yerel 
yönetimlerde halk 
doğrudan işin içinde 
olduğundan her şeyi 
izleyip gördüğü için 
sıkıntıya düşülebili 
yor. O bakımdan 
yerel siyasette kadro

konusu genel siyaset 
ten daha önemli hale
geliyor. Önümüzdeki 
yerel seçimleri hedef 
alacak şekilde, AKP 
Genel Merkezimiz Ar- 
Ge Başkanlığı tarafın 
dan 20 ilde eş zaman 
lı olarak Yerel Yöne 
timler Akademisi 
organize edildi" dedi. 
AKP İl Başkanlığı 
bünyesindeki Ar-Ge 
başkanlıkları tarafın
dan yürütülen çalış
maya katılım herkese 
açık olacak. Yerel 
Yönetimler Akademi 
si ne başvurular 7-20 
Ocak 2008 tarihleri 
arasında yapılabile

cek. Yerel 
Yönetimler 
Akademisi ne 
başvuracakların en 
az lise mezunu ve 
24 yaş üzerinde 
olmaları gerekiyor. 
Erkekler den 500 
YTL, hanımlardan 
ise 250 YTL ücret 
alınacak. Kadın ve 
erkekler arasındaki 
ücret farkının ge 
rekçesini açıklayan 
Başkan Şahin, 
"Genel Merkezimiz, 
kadınları siyasete 

biraz daha fazla 
çekebilmek ve yerel 
yönetimlerdeki kadın 
sayısını attırabilmek 
için böyle bir karar 
aldı" açıklamasını 
yaptı. Şahin, Yıldırım 
Beledi yesi ne ait 
Ertuğrul gazi deki 
Adile Naşit Kültür 
Merkezi nde gerçek
leştirilecek eğitimde 
derslerin 30 Ocak 
2008 Çarşamba günü 
başlayacağını, 2.5 
aylık eğitim sonunda 
ise sınav yapılarak 
başa rıh olanlara ser
tifika verileceğini 
bildirdi.

İskele tahmil tahliyeye açılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İskele Güvenlik ve

günlerde yeniden 
faaliyete geçeceği 
öğrenildi.

ve önümüzdeki 
günlerde iskelenin 
açılacağını söyledi.

Liman Sorumlusunun 
Bursa'ya tayin 
olmasından sonra 
Denizcilik 
Müsteşarlığı 
Ulaştırma Daire 
Başkanlığı 
tarafından tahmil 
tahliye işlemlerine 
kapatılan Gemlik 
Belediye İskelesi’nin 
önümüzdeki 

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
iskelenin durumu 
hakkında yaptığı 
açıklamada, 
Liman ve Güvenlik 
Sorumlusu 
olarak Engin 
Dalkıhç'ın Ulaştırma 
Daire Başkanlığı 
tarafından 
atamasının geldiğini 

Gemlik Belediye 
İskelesinin kapalı 
kaldığı dönem 
içinde güvenlik 
denetiminin de 
yapılarak olumlu 
bulunduğunu 
söyleyen Başkan 
Turgut, hiçbir 
sorunun kalmadığı 
ve iskelenin yakın 
zamanda yeniden 

tahmil tahliye 
işlemlerine başlaya
cağını bildirdi.
MANASTIR 
SAHİL YOLUNA 
ÖNERİ
Öte yandan 
geçtiğimiz günlerde 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
daveti üzerine 
Gemlik'e gelen 
Ankara Keçiören 
Belediyesi
Park ve Bahçeler

Müdürlüğüne 
bağlı Peyzaj 
Mimarları Manastır 
sahilinde dolgusu 
süren sahil yolu 
ile dere boyunda 
alınan 33 dönümlük 
arsada incelemede 
bulundular.
Keçiören Belediyesi 
Peyzaj Mimarlarının 
önce Atatürk ve 
Emin Dalkıran 
Kordonlarında 
gezinti yaptıklarını 

ve her iki 
kordonunda çok 
beğenildiğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Peyzaj 
Mimarları 33 
dönümlük arsada 
yapılacak düzenleme 
ile Manastır 
Sahil yolunda 
nasıl bir düzenleme 
yapılabilir konusunda 
bize önerilerde 
bulunacaklar" 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Oda ve Başkan
Ticaret ve Sanayi Odası diğer 

odalar gibi bir sivil toplum kuru
luşudur.

Demokrasilerde seçimle göre
ve gelmiş hükümetler ve yerel 
yönetimlerin denetleme görevi 
sivil toplum kuruluşlarınındır.

Çünkü bu kuruluşlar, mensu
bu oldukları kitleleri korurlar, 
onlar için öneriler sunarlar, yapı 
/anların doğru veya yanlışlığını 
dile getirirler.

O nedenle demokrasilerin vaz 
geçilmezlerindendir sivil toplum 
kuruluşları..

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetimi ve meclisi, ilçe ile 
ilgili sorunları ve yapılan bele 
diye çalışmaları hakkında Başkan 
dan bilgi almak için Odaya davet 
etmiş.

Belediye Başkanımız da, ya 
bancısı olmadığı Oda Meclisi top 
lantısına katılarak, soruları ce 
vaplamış.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt’ın ilçeyle 
ilgili hazırladığı sorular kayda 
değer.

Her Gemliklinin bu konuları 
öğrenmesinde yarar olduğunu 
düşünüyorum.

Yaşadığı kenti sorgulamayan
lar, o kentte yaşamayı hak et 
m ezIer

Güne Bakış
Kadri GÜLER

Jkarirl_guler@hotmail.com

Ticaret ve Sanayi Odası ’nın bu 
girişimini kutluyorum.

Hem, kent sorumlularını sorgu 
ladıkları için, hem de öneriler sun 
dukları için.

Oda yöneticisi, Başkandan 
depremden sonra evlerin depre 
me dayanıklılık fizibilite rapor
larının bulunmadığını, Gemlik’te 
bu çalışmalara başlanıp başlan
madığını soruyorlar..

Başka ilçelerde belediyeler bu 
konuda çalışma başlatmış.

Gemlik Belediyesinde böyle 
bir çalışma yok..

Bir başka soruda ise ilçenin 
asayiş konusunda Türkiye’nin 
önemli ilçelerinden biri olduğu, 
asayiş sorununun azaltılmasında 
uygulanan MOBESA projesinin 
Gemlik’te kurulmasının düşü 
nülüp düşünülmediği sorusunun 
cevabında, Başkanın bu konuda 
girişimde bulunduğu ortaya çık

mıştır.
Önemli bir soru da Çarşı Mey 

danının genişletilmesi konusun
da başkanın ne düşündüğü soru 
sudur.

Bu konuda Oda Başkanı Ke 
mal Akıt ve Meclis Başkanı mimar 
Haşan Sözüneri, kentlerin tanıtı 
mında, kent meydanlarının büyük 
önemi olduğunu, Gemlik Çarşı 
Meydam’nın büyütülmesi gerek
tiğini savunurken, Başkan Tur 
gut, Yapı Kredi Bankası sırasının 
kamulaştırılmakta olduğunu, Çar 
şı Camiinin yıkılarak alanı yere 
yenisinin yapılacağını söylemiş.

Belediye Başkanımız rahmetli 
İbrahim Akıt’ın başkanlığı döne
minde Meclis üyeliği yaptı. 1976 
yılında İstanbul Güzel Sanatlar 
Fakültesi Şehir Planlama Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Emin 
Canpolat’ın Gemlik’e önerdiği bir 
kent projesi vardı.

O proje o günün meclisince 
kabul edilmedi. Eğer edilmiş 
olsaydı bugün bu konuşulanlar 
konuşulmazdı.

Şimdi büyük sıkıntılar yaşı 
yoruz.

Çarşı meydanında trafik 
kitleniyor. Cami belirli günlerde 
dolup meydana taşıyor.

Canpolat o günlerde, şimdi 
yapılmakta olan modern çarşı 
yerine belediye binası düşünü 
yordu.

Pak Otel ile Özer Ecczanesi 
arasında ada kalkacaktı.

Hükümet Konağından Camiye 
kadar olan alan da kalkacak, Arna 
vut Şükrü’nün Gazinosu’ndan 
(parkın hizası) Atasoy Fırınına 
kadar alanda açılacaktı.

Koca bir meydan ortaya çıka
cak, Belediye ise meydana baka
caktı.

Bu yapılmadı.
Şimdi Ticaret Odası yönetimi, 

bu projenin yaşama geçirilmesini 
Belediye Başkanından istiyor.

İşte size mega bir proje.
Denizi doldurmak yerine, ken 

tin merkezinde büyük bir meydan 
yaratıp unutulmayanlar arasına 
girebilirsiniz.

Çarşının ortasına Cami yap
tırırsanız hep beddua alırsınız.

o UMURBEY DUGUNSALONURI
t VARANI'

mm

HAFTR İÇİ cevler fllRNA 

KINA SALONU ÜCRCTSİZ

VARAN 2 PEŞİN FİVATINA
12 AV TAKSİT

A AAA AA vrı ÜSTELİK KREDİ KARTI2.000.00 “ YTL DERDİ OLMADAN
reersin süreri
jjr İnş. Zeytincilik Turizm Son. île. Itd. Şti.

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 ■ Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 ■ GSM: 05325464575- www.suren.c

mailto:Jkarirl_guler@hotmail.com
http://www.suren.c


4 Ocak 2008 Cuma Gemlik KörfezÖ

Gabar'daki terörist
yuvaları vuruluyor
TSK'nin PKK 
terör örgütüne 
sürdürdüğü 
mücedele aralıksız 
devam ederken, 
Şırnak'ın Gabar 
dağında görev 
yapan bir askerin 
kamerasına yan
sıyan operasyon 
görüntüleri 
mehmetçiğin 
teröristlerle 
girdiği amansız 
mücadeleyi 
gözler önüne 
seriyor.
Mehmetçiğin, 
tüm olumsuz hava 
koşullarına rağmen 
görevini eksiksiz 
yerine getirdiğini 
ispatlayan 
görüntülerde Türk 
topçusu top ve 
havanlarla belir
lenen hedefleri 
dövüyor.
Helikopterler bir 
yandan mehme't 
çiğe mühimmat ve

kumanya taşırken, 
bir yandan da 
keşif uçuşları yapıp 
mehmetçiğin 
emniyetini alıyor. 
Mehmetçik termal 
kameralar ile görün
tü alınan yerlere 
havan yağdırıyor. 
TSK'a ait F-16'ların, 
Kandil dağlarında 
bulunan PKK'nin

yuvası haline gelen 
mağaraları bombala
masının ardından 
PKK'li teröristler 
adeta kaçacak 
delik arıyor.
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 
alınılan bilgilerde, 
son bir hafta 
içerisinde terör 
örgütü PKK'ya

yönelik sürdürülen 
operasyonlar kap
samında 6 teröristin 
ölü, 10 teröristin 
sağ ve 4 teröstin 
ise teslim 
olduğunu açıkladı. 
Bölgede 
operasyonların 
aralıksız sürdüğü 
belirtildi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR... 

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
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' İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83

O— XB 54925363 nolu 34 DV 0892 plakalı ORKUN ULUSLARARASI
_ NAKLİYAT LTT.ŞTİ. ne ait TIR karnesi kaybolmuştur.

XN 55167735 nolu 34 ZEP 62 plakalı ORKUN ULUSLARARASI NAKLİYAT 
A.Ş. ‘ne ait TIR karnesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Samsun Liman Başkanlığından almış olduğum 50456 seri ve 
2518 sicil nolu Gemi Adamı Cüzdanımı ve 6 Adet STCW belge

mi kaybettim. Hükümsüzdür. ALAATTİN YACAN

Ekonomi ■ İktisad
Kadir EFELER

Hindistan Ekonosi, Zeytin ve Zeytinyağı Pazarı
Hindistan son 15 senedir Asya'da ekonomik 

^uX.em® ve kalkınmasını sürdüren bir ülke. 
Önümüzde ki on yıl da Asya ekonomisinde ilk 
uç ülkeden biri olma yolunda ekonomik rotor
larını gerçekleştiren bir ülke. 300 milyon orta 
gelirli nüfüsu ve insan kaynaklarında ki kalite 
arttırımı ile birlikte, aynı zamanda küresel 
ekonomide büyük bir pazar ortamı sunan bir 
ülke Hindistan. 2007 yılı sonu itibariyle 2006 
yılı sonu verilerine göre GSYİH hasılasını % 9.2 
arttırmayı başaran bir ülke. Enfasyon oranı 
2006 yılında % 5.9 civarında iken bu oran 2007 
yılı oranlarına göre % 2.9 oranına gerilemiş 
durumda. 2007 yılında, ihracat oranı %18.9 
oranında büyüme gösterirken, ithalat oranı % 
18 civarında bir büyüme göstermiş durum
dadır. 2007 verilerine göre satın alma paritesine 
göre dünyada dördüncü sırada gelmektedir.

Hindistan bitkisel yağ bakımından dünyanın 
4. büyük pazarı. Hindistan pazarının yıllık orta
lama 10-12 milyon ton sofralık zeytin tüketimi 
gerçekleştirildiği bilinmektedir. Kişi başına 
ortalama yıllık 11 kg zeytin ve zeytin ürünleri 
tüketilmekte. Geniş bir coğrafi bölgeye sahip 
olması ve bölgeler arası kültürel farklar 
nedeniyle, yağ tüketimi değişim sergilemekte
dir. Zeytin yağı pazarı zeytin pazarı kadar ver
imli bir pazar yapısı sergilemektedir. Zeytin 
yağı pazarının mevcut yapısın da Hindistan 
halkının kültürel özelliklerinden dolayı diğer 
bitkisel yağları tercih etmesinin büyük önemi 
bulunmaktadır. Bununla birlikte teknolojik 
değişlikler ile birlikte zeytin yağı talebinin son |j 
yıllarda artış gösterdiği bilinmektedir.
Yaptığımız araştırmalara göre, Hisdistan 
genelinde yaklaşık 20 civarında zeytin ve zeytin 
yağı ihracatçı şikertin var olduğu gördük ve bu 
şirketler genel olarak Hindistan vatandaşlarının 
yönetimi altında olmak ile birlikte çoğunun 
Avrupa'lı şirketler ile ticaret yaptığı görülmekte
dir. Eğer elimizde ki bilgilerde yanlışlık yok ise 
bu şirketlerin sadece iki- üç tanesinin Türkiye' 
de ki şirketler ile uzuntası olduğu yönünde bir 
görünüm sergilemektedir.

Hindistan sofralık zeytin pazarında en 
önemli ihracatçı ülkeler Ispanya ve İtalya. Özel
likle İspanyol şirketlerinin ürünleri piyasada 
önemli yere sahip. İspanya sofralık zeytin 
pazarının yaklaşık % 80'ni ne hakim durumda. 
İtalya ise zeytin yağı konusunda ihracat adına 
ilk sıralamada yer almaktadır. Türkiye zeytin 
yağı konusunda üçüncü sırada gelmek ile bir
likte, rakkamsal olarak karşılaştırıldığında 
İtalya'dan ortalama 26 kat, Ispanya'dan ise 9 
kat daha az ihraçat gerçekleştirir durumda.

Hindistan yönetimi ülke içinde ki bitkisel 
yağların tüketimini teşvik adına 19901ı yılların 
ortalarına kadar zeytin yağı ticareti koşununda 
sınırlı bir ticaret rejimi uyguluyordu. Fakat, 
ekonomide liberalleşme programı ile birlikte 
19901ı yıllarının sonundan itibaren zeytin yağı 
ithalatı üzerinde kısıtlamalar kaldırılmış ve bu 
tarihten sonra yaklaşık son 3-4 yıldır zeytin 
yağı tüketimi konusunda önemli bir pazar 
büyüklüğü oluşmaya başlamıştır. Hisdistan 
mutfağının yağlı yemeklere göre oluşmuş 
yapısı, ileri ki yıllarda da zeytin yağı tüketimi 
konusunda büyemenin devam edeceği izlenimi 
vermektedir.

Maalesef, Türkiye zeytin ve zeytin yağı ihra
catı adına büyük bir tüketici kitlesi bulunan 
pazarda yeteri kadar yer alamamaktadır. Zeytin 
üreticilerinin ve ihraçatçı firmaların Hindistan 
damak tadının Avrupa damak tadından farklı 
olduğunu konusunda ne kadar bilgileri olduğu 
konusunda net bilgiye sahip değiliz. Fakat, 
Hindistan nüfusunun alım gücünün her geçen 
gün arttığı bir ortamda, özellikle bölge üretici
lerin pazar yapısını yakından incelemen hem 
üreticiler hem de ihraçatçılar için yeni piyasalar 
adına önemli bir pazar oluşturacağı kanısın
dayız. Son olarak şunu söyliye biliriz ki, 
Hisdistan pazarında zeytin, Orta Asya 
ülkelerinde ki gibi; bilinmeyen ya da tercih 
edilmeyen bir ürün değil.
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Büyükşehir kışa hazır
Bursa’da günlerdir 
beklenen kar 
yağışı ile birlikte 
Büyük şehir 
Belediyesi’nin 
aldığı kış önlemleri 
için oluşturduğu 
ekipler çalışmalarına 
başladı.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Hüseyin 
Konçak, Fen İşleri 
Daire Başkanı 
Fehmi Ökten ve 
ilçe belediyelerin 
temsilcileriyle 
birlikte kış 
önlemlerine yönelik 
alınan önlemleri 
gözden geçirdi. 
Konçak, kar yağışı 
ile birlikte kış 
önlemleri için 
oluşturulan ekiplerin 
bugün itibariyle 
çalışmalarına 
başladığını söyledi. 
Konçak, alınan 
tedbirler kapsamın
da, 21 ekip 
oluşturulduğunu 
belirterek, “Kar 
yağışı ve buzlan
maya karşı 270 
personelimiz 61 
araçla 3 vardiya 
halinde 24 saat 
hizmet verecek.
Vatandaşların 
yoğun kar yağışı 
sebebiyle kapanan 
veya buzlanan 
yol ve caddeler 
için Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet 
Masasına ait ALO 
153’ü veya Fen 
İşleri Daire 
Başkanhğı’na ait 
248 88 68’nolu tele
fonlarını arayabile

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

cekler” dedi.
5 bin ton tuz stoku
nun bulunduğunu 
anlatan Konçak, 
özellikle kar yağışı 
nın etkili olduğu dar 
sokak ve caddelerin 
bulunduğu 
Teleferik, Namazgah 
ve Mollaarap semt
lerinde vatan
daşların otomobil
lerini yol kenarlarına 
park etmemelerini 
istedi.
Sayaçlarda ‘don* 
tehlikesi 
Bu arada, Bursa Su 
ye Kanalizasyçn 
İdaresi (BUSKİ), 

hava sıcaklığının 
sıfır derecenin 
altına düştüğü 
bugünlerde su 
sayaçları ve tesisat
ların donabileceği 
ihtimaline karşı 
vatandaşları uyardı. 
Açıkta olan su 
borularının soğuk 
hava ile temas 
etmeyecek şekilde 
kapatılması, açıkta 
olan sayaçların da 
kesinlikle muhafaza 
altına alınması ve 
etrafının talaş, 
saman gibi 
soğuğu geçirmeyen 
malzemelerle

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

korunması 
uyarısında 
bulunuldu. 
Donan sayaçları 
ısıtmayın 
Buz tutmuş 
sayaçların her 
hangi bir ısıtıcı 
ile ısıtılması 
durumunda 
patlayabileceğine 
dikkat 
çeken yetkililer, 
vatandaşları 
sayaçlarının 
patlaması 
durumunda 185 
numaralı telefonu 
aramaları 
yönünde uyardı.

Şahin; “Başkanlıklarda 
daha çok bayan 

görmek istiyoruz”

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
kadının toplumsal 
hayat içinde siya 
setten istihdama, 
belediyecilikten 
kültür-sanat organi
zasyonlarına kadar 
her alanda aktif 
olması gerektiğini 
belirterek, önümüz 
deki yerel seçim
lerde belediye baş 
kanlıklarında daha 
çok bayan görmek 
istediklerini söyle
di. Bursa Büyükşe 
hir Belediye Başka 
m Hikmet Şahin, 
kadının toplumsal 
hayat içinde siyaset 
ten istihdama, bele
di yecilikten kültür- 
sanat organizasyon 
larına kadar her 
alanda aktif olması 
gerektiğini belirte 
rek, önümüzdeki 
yerel seçimlerde 
belediye başkanlık
larında daha çok 
bayan görmek iste
diklerini söyledi. 
“Kadına verilen 
değer o toplumun 
gelişmişliğini 
gösterir”
“Bir toplumda kadı
na verilen değerin, 
hak ve özgürlük
lerin o medeniyetin 
gelişmişliğini gös
terir” diyen AKP 
Bursa İl Başkanı

UYGUN FİYATLARLA jFf 
0SAATTE TESLİM EDİLİR fiı
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Sedat Yalçın, AKP 
iktidarının bunun 
önemini bildiğini ve 
politikalarını bu 
yönde belirlediğini 
kaydetti. Kadına 
yönelik politikalar 
ile yönetim 
kademelerinde yer 
alacak kadınların 
daha donanımlı 
ve nitelikli hale 
gelmesi çalıştık
larını anlatan 
Yalçın, bu toplan
tıların belirlenen 
hedefe ulaşılmasın
daki öneminin 
büyük olduğunu 
söyledi. 
Konuşmaların 
ardından, toplan
tının basına 
kapalı olarak 
devam eden 
bölümünde 
Bursa, Bilecik, 
Afyon, Yalova, 
Kütahya, Balıkesir 
ve Uşak’tan 
gelen kadın 
kolları temsilci ve 
üyelerine, seçim 
sürecinde 
yapılacak çalış
malar, AKPi 
iktidarında 
kadın ve aileye 
yönelik çalışmalar, 
yerel yönetimlerde 
kadın, sosyal 
politikalar ile kadın 
ve aile sağlığı 
konularında 
bilgiler aktarıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


4 Ocak 2008 ('uma Gemlik KBrffez|ö|
Sayfa 8

Kamyonette
sıkışan

surucu oldu
Bursa-Yalova karay
olunun 18. kilome
tresinde meydana 
gelen trafik kazasın
da 1 kişi hayatını 
kaybetti, 2 kişi de 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yasin 
Uğurlukişi (29) 
idaresindeki 
41 U 7189 plakalı 
kamyonet, 
sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
takla attı.

Kamyonet 
içerisinde 
sıkışan sürücü 
Uğurlukişi 
hayatını kay 
hederken, kamyo
nette yolcu 
olarak bulunan 
ve sıkıştıkları 
yerden kurtarılan 
Cüneyt D. (32) 
ve Cem A. (20) 
Bursa Devlet 
Hastanesi'e 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
w™ aboneolun
■ŞililimIlIll'lllllUllIl'l'B» OKUTUN OKUYUN

Dolandırıcılar yeni yöntem geliştirdi
Dolandırıcılar yeni 
geliştirdikleri yön
temlerle vatan
daşları mağdur etm
eye devam ediyor. 
Bursa'da son gün
lerde artan 
dolandırıcılık şek
linde, evlere gelen 
kimliği belirsiz 
dolandırıcılar, 'Alt 
komşunuz sipariş 
vermişti, ama evde 
yok, size bırakayım, 
siz ona verirsiniz" 
diyerek vatadaşların 
parasını alıp kaçıyor. 
Merkez Nilüfer ilçesi 
Barış Mahallesi 
Özlem Sokak'ta 
ikamet eden 
Süheyla S.'nin (61) 
evine gelen kimliği 
belirsiz bir kişi, 'Alt 
kattaki ağabeyiniz 
tereyağı ve yumurta

siparişi vermişti, şu 
anda evde yok. 65.5 
YTL tutuyor, poşeti 
size bırakayım, siz 
ordan paranızı 
alırsınız' dedi.
Bunun üzerine iste
nilen parayı şahsa 
veren Süheyla S.,

poşeti açtığında 
sadece yumurta 
olduğunu görünce 
dolandırıldığını anla
yarak polise müra
caat etti.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Kavaklı 
Mahallesi'nde

meydana gelen ikin
ci olayda ise Ayşe 
Y.'nin (72) evine 
gelen kimliği belirsiz 
bir kişi, "Alk kattaki 
komşunuzun 
siparişleri vardı. 
Toplam 167 
YTL tutuyor. 
Kendisi evde yok, 
size bırakayım* 
dedi. Bunun 
üzerine şahsa 
167 YTL parayı 
veren Ayşe Y., 
poşetten sadece 
tereyağı ve yumurta 
çıktığını görüp 
komşusunun yanına 
gitti. Komşusunun 
öyle bir siparişi 
olmadığını 
söylemesi üzerine 
dolandırıldığını 
anlayarak polise 
başvurdu.

70 göçmen yakalandı
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAÖAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATlUKve Kim» İÇİN BİZİ ARAYIf
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

&

Macıde ÖZALP
£

İTel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen 'Umudu 
muz Avrupa' kod adlı 
operasyonda yurda 
kaçak yollardan giriş 
yapan ve İzmir'den 
Yunanistan'a geçme 
hazırlığındaki 29’u 
çocuk 70 göçlen 
yakalandı. 
Ayaklarında çorap 
olmadıkları gözlenen 
kaçaklardan 3 bin 500 
ile 7 bin dolar arasın
da para aldıkları 
öğrenilen zanlılar, 
fiyat kapsamında 
İzmir'de geçtiğimiz ay 
meydana gelen 
kaçakları taşıyan 
botun batması olayını 
gözönüne alarak 
kaçaklara 'Can yeleği' 
verdikleri ortaya çıktı. 
Türkiye'ye İran'dan 
giriş yaptıkları belir
lenen çoğunluğu 
Afanistan uyruklu 70 
göçmenin Bursa 
üzerinden İzmir'e 
götürülerek oradan 
da Yunanistan'a botla 
çıkarılacağı yönünde
ki bilgi üzerie Mali 
Büro Amirliği ekipleri 
harekete geçti. 
'Umudumuz Avrupa* 
adı verilen operasyon 
kapsamında kaçakları 
taşıyan 34 ZZ4830 
plakalı minibüs ve 34 
FE568 plakalı bran- 
dalı kamyoneti takibe 
alan polis, yaklaşık

150 kilometrelik 
takip sonucu 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi yakınlarında 
durdurdu. Polis, 
operasyon için 
araçların geçtiği güz
ergahlara sivil polis 
ekibi yerleştirerek 
araçların takibini 
gerçekleştirdi.
İki araçta yaşları 11 
ile 38 arasında 
değişen 70 kişi yaka
landı. Aralarında 
Pakistan uyrukluların 
da bulunduğu çoğu 
Afganistan uyruklu 
kaçakların yarısı can 
yelekleri giymiş 
olarak bulundu. 
Araçlara 'balık istifi' 
tabir edilen şekilde 
bindirilen kaçakların 
hali polisleri duygu
landırdı. Ayaklarında 
çorap, üstlerinde 
giyecek kazakları 
olmadığı gözlenen 
göçmenlere polisler 
yardım elini uzattı. 
İnsan tacirlerinin, 
geçtiğimiz ay İzmir'de 
meydana gelen 
kaçakları taşıyan

botun batmasını 
gözönüne alarak can 
yelekleri dağıtması 
dikkat çekti. 
Operasyonda araç 
şoförleri İsmail K. 
(27) ve kardeşi Nebi 
K. (22) ile kaçakları 
yurt dışına çıkarmayı 
planladığı iddia 
edilen H.Yusuf A. (62) 
gözaltına alındı. Üç 
zanlı emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından "Türk Ceza 
Kanunu'nun 179. 
maddesi gereği göç
men kaçakçılığı" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Göçmenler ise Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Yabancılar Şube 
Müdürlüğü'ndeki 
işlemlerin tamamlan
masıyla sınır 
dışı edilecek. 
Zanlıların, 
göçmenlerden kişi 
başına 3 bin 500 
dolar ile 7 bin dolar 
arasında değişen 
miktarlarda 
para aldıkları 
ortaya çıktı.
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Barış Güler’in kaleminden 8 YAŞ

ÇİZİYORUMElektrikte zam
oranı yüzde 20’ye 

yükseldi

Elektrikte zam oranı 
yüzde 20’ye yükseldi 
Elektrikte, Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurulu (EPDK) 
düzenlemeleriyle bir
likte, konutlarda zam 
oranı yüzde 20'ye 
yükseldi.
TEDAŞ sattığı elek
triğe yüzde 15 zam 
yaptı. Ancak buna

satış hizmetinin yıllık 
tarifesini belirledi.
Bu tarifelere yüzde 
13 oranında zâm 
yapıldı. İletim, 
dağıtım ve perak
ende satışta yapılan 
zamlarla birlikte 
konutlardaki artış 
ortalama yüzde 
19 oldu. Sanayide 
ise yüzde 10 artış

diğer artışlar da 
eklenince konutlar
daki zam oranı 
yüzde 19'a, 
sanayideki oransa 
yüzde 12'ye çıktı. 
Vergiler ve fonla bir
likte vatandaşın 
faturasına yansıya
cak zam oranı 
yüzde 20'yi bulacak. 
Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 
(TEDAŞ) vatandaşa 
yansıtacağı tarifeye 
zammı yaptı ancak 
tarifeyi oluşturan 
diğer 3 unsurda da 
artışa gidildi. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) yapılan 
başvuru doğrul
tusunda dağıtım,
iletim ve perakende

yüzde 12'ye geldi. 
Faturaya yansıyacak 
artış bununla da 
sınırlı değil.
Yüzde 18 KDV, 
konutlarda yüzde 
5, sanayide yüzde 
1 olarak alınan 
belediye tüketim 
vergisi ve yüzde 
1'lik enerji fonu 
da bu artışlara 
eklenecek. 
Bu haliyle vatan
daşın eline 
geçecek faturada 
konutta 15.8 kuruş 
olan kilovatsaat 
başına tarife 
18.9 kuruşa 
yükselecek. Böylece 
elektrik zammı 
vatandaşa 
yüzde 20 olarak
yansıyacak.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz KorbaDlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

IBmEÛaraMHİZNElİllİZVm

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı (Rezervasyon
beyaz melek Tel : 513 33 21)
O KADIN
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
KURUMUMUZCA 

GÖREVLENDİRİLMEK 
ÜZERE TRAFİK VE 

ÇEVRE BİLGİSİ 
SERTİFİKASI OLAN EMEKLİ 

ÖĞRETMEN ARANIYOR 
TEL: 513 26 50

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
VERONA MERMF” LTD.ŞTİ.

Tel : 513 • 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kara tahtaların yerini elektronik tahtalar alıyor
Milli Eğitim Bakan 
lığı, 1000'e yakın 
ilköğretim okulunda 
2 yıldır kullanılan 
etkileşimli elektronik 
tahtaları, 400 liseye 
daha kurmayı plan
lıyor.
Eğitim teknoloji
lerindeki hızlı 
gelişme, ders işleme 
ve izleme yöntem
lerinde çeşitliliği 
artırırken, teşebirle 
yazılan "kara 
tahta"ların yerini 
elektronik tahtalar 
alıyor. Öğrenciler, bir 
süre sonra dersleri 
internetten de 
izleyebilecekler.

Milli Eğitim 
Bakanlığının 2005 
yılında okullara kur
duğu etkileşimli 
elektronik tahtaların 
sayısı okul aile bir
liklerinin de 
desteğiyle hızla 

artıyor.Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürü Nizami 
Aktürk,elektronik 
tahtaların etkileşim- 
siz ve etkileşimli 
olmak üzere ikiye 
ayrıldığını belirterek, 
etkileşimsiz elek
tronik tahta üzerinde 
yapılanların sadece 
kaydedilip çıktısının 
alınabildiğini, etk
ileşimli elektronik 
tahtaların ise projek
tör cihazıyla birlikte 
çalıştığını, tahtaya 
yansıyan bilgiler ile 
şekillerin üzerinde 
istenildiği gibi. 
oynanabildiğini, 
bunların da 
kaydedilip çıktısı alı
narak öğrencilere 
dağıtılabildiğini 
anlattı.
Elektronik tahtaların, 
okul aile birliklerinin

katkısıyla yavaş 
yavaş okullara girm
eye başladığını 
belirten Aktürk, 
şöyle devam 
etti:"Bugün birçok 
okulda bu tahtalar 
kullanılmaya baş
landı. Fakat biz 
bunun bir modaya 
dönüşmesinden 

korkuyoruz. Moda 
olmasını değil de 
gerçekten kullanıl
masını istiyoruz. 
Bunlar gerçekten 
hakkıyla kullanılırsa 
ve beğenilirse, 
eğitime katkısı 
olduğu çalışmalarla 
ortaya çıkarsa bun
ların sayısı da 

artırılabilir. Buradaki 
en büyük sıkıntı 
bütün öğretmenler 
bunu tam anlamıyla 
kullanamayabiliyor. 
Onun için öğretmen
lere hizmet içi 
kurs veriliyor.” 
Gelişmiş bazı 
ülkelerde kullanıl
maya başlanan 

yeni bir yöntemi de 
anlatan Aktürk, 
artık sınıftaki ders
lerin internetten de 
izlenebildiğini ifade 
etti.Aktürk, şunları 
anlattı:"Bazı 
ülkelerde şöyle 
bir uygulama var: 
Ders bittiği 
anda öğretmenin 
anlattığı ders 
internetten 
izlenebiliyor. 
İlerde biz de 
geçeceğiz. Şu anda 
mesela Dubai'de, 
Fransa'da, 
İngiltere'de ders 
bittiği an öğretmenin 
yaptığı ders 
internette.
Öğrenci derse 
girememişse bile 
internetten 
girerek öğretmen 
dersi anlatıyormuş 
gibi tahtadan 
izleyebiliyor."

MEB’den çalışan veliye kolaylık
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın (MEB), çocuk 
sahibi olduktan 

| sonra kadınların 
I çalışmayı bıraK- 
| masını engellemek 

amacıyla hazırladığı 
"Çocuk Kulüpleri" 
uygulaması, 2008 
yılı başında hayata 
geçiyor.
Mevcut 
anaokullarının veya 
anasınıflarının 
bünyesinde oluştu
rulacak kulüplerde, 
3-5 yaş arası çocuk
lar saat 19.00'a 
kadar kalabilecek. 
MEB Okul Öncesi 
Eğitimi Genel 
Müdürlüğü 2008 
yılında anaokulu 
öğretmeni alımı 
yapacak. MEB Okul 
Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürü 
Remzi İnanlı, çalışan 
velilere kolaylık 
sağlanması amacıy
la gündeme getirilen 
"Çocuk Kulüpleri' 
uygulamasının 2008 
yılı Ocak ayı 
itibariyle başlaya
cağını duyurdu.
Açıklamalarda bulu

! ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

nan İnanlı, söz 
konusu çalışma ile 
artık çalışan kadın
ların, iş hayatını 
bırakmasına gerek 
olmayacağını söyle
di. Çocuk Kulüpleri 
ile çocukların ücret 
karşılığında eğitim 
etkinliklerine katıl
ması öngörülüyor. 
Proje ile özellikle 
anaokulundaki veya 
anasınıfındaki 
eğitim tamamlandık
tan sonra çocuk
larını ‘nereye' 
bırakılacağı sıkıntısı 
ortadan kaldırılacak. 
İnanlı, çalışan kadın
ların bir kısmının 
çocuk sahibi olduk
tan sonra işlerini 
bırakmak zorunda 
kaldığına işaret 
ederken, “Bu uygu
lama ile çalışan 
kadınların çocukları
na bakmak amacıyla 
işlerini bırakmasının 
önüne geçeceğiz” 
dedi.
-OCAK AYINDA 
AÇILIYOR-
Çocuk Kulüpleri'nin 
2008 yılı Ocak ayı 
itibariyle açılacağını 

kaydeden İnanlı, 
anaokulları ve 
anasınıflarında 
yeterli sayıda 
başvuru gelmesi' 
halinde çocuk 
kulüplerini 
kuracaklarını anlattı. 
Kulüpleri ile 
çocukların 
bakımının yayıl
masından çok 
eğitimlerinin de 
yapılabileceğini 
söyleyen 
İnanlı,"Çocuk 
kulüpleri kurmamız
daki amaç, çalışan 
annelerin çocuk
larının, anaokulların- 
daki eğitim sürecin
den sonra da sağlık
lı bir ortamda bakım 
ve eğitimlerinin 
devam etmesini 
sağlamak” dedi; 
diye konuştu.
-MEB, 2008 YILINDA 
ANAOKULU 
ÖĞRETMENİ 
ALACAK- 
Çocuk kulüpleri 
uygulamasından 
yararlanmak isteyen 
veliler saat karşılığı 
ücret ödeyecek. 
Ücret miktarı henüz 

belirlenmezken, 
fiyatın cüzi olacağı 
belirtildi. Kulüplerde 
görev yapacak 
öğretmenlerin 
ücretlerinin de bu 
yolla karşılanması 
hedefleniyor. 
Kulüpler 3-5 yaş 
grubu çocuklara 
yönelik olacak. 
Kulüpler velilerin 
talebine göre 
açılacak ve bir 
kulübün açılabilmesi 
için en az 10 
çocuğun kayıt yap
tırması gerekecek. 
Kulüplerinin saat 
19.00'a kadar açık 
olması planlanıyor. 
Çocuk kulüplerinde 
öncelikle mevcut 
kadrolu öğretmen
ler, ihtiyaç halinde 
ise usta öğreticiler 
görevlendirilecek. 
İnanlı, 
Okul Öncesi 
Eğitimi Genel 
Müdürlüğü'nün 
ihtiyaçları karşıla
mak amacıyla 
2008 yılında 
öğretmen alımı 
yapacağını da 
duyurdu.

Okyanus ötesi 
internete daha 
çok güveniyor

2007'nin 3. 
çeyreğinde yapılan 
Trend Micro İnter
net Güven Araştır 
ması, son altı ayda 
kullanıcıların inter
nete duydukları 
güvenin ABD ve 
Japonya'da artar 
ken İngiltere, 
Fransa ve Alman 
ya'da azaldığını 
gösteriyor. Yılda iki 
defa yapılan araştır
ma kullanıcıların 
interneti kullanırken 
kendilerini ne kadar 
güvende hissettik
lerini ölçmeyi 
hedefliyor.
Trend Micro, 
2007'nin 3. çeyre 
ğinde yapılan Inter
net Güven Araştır 
ması'nın sonuçla 
rını açıkladı. Yılda 
iki defa yapılan 
araştırma, kul
lanıcıların interneti 
kullanırken kendi
lerini ne kadar 
güvende hissettik
lerini ölçmeyi hede
fliyor. Araştırmaya 
göre kullanıcıların

İnternet'e duyduk
ları güven ABD ve 
Japonya'da 
artarken İngiltere, 
Fransa ve 
Almanya'da azaldı, 
dünya çapında 
İnternet'e güvenen 
kullanıcıların oranı 
ise %40,7'ye yük
seldi.
AMERİKALILARA 
GÖRE İNTERNET 
ÇOK GÜVENLİ 
Araştırma, ABD'de 
İnternet'i “çok 
güvenli” bulan kul
lanıcıların arttığını, 
Şubat ayında %45 
olan bu oranın 
%53'e ulaştığını 
gösteriyor. İnter
netin gelecek altı 
ayda daha da 
güvenli hale gele
ceğini düşünen 
Amerikalı kul
lanıcıların sayısında 
da artış söz 
konusu. Şubat ayın
da %26 olan bu 
oranın Ağustos 
ayında %32'ye 
ulaştığı dikkat 
çekiyor

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cep telefonlarını 
aşırı kullanmayın

Böbrek taşının oluşumu nasıl engellenir?

Fransa Sağlık 
Bakanlığı, tehlikeli 
olduğu bilimsel 
olarak kanıtlanmış 
olmasa da, cep tele
fonlarının başta 
çocuklar tarafından 
olmak üzere aşırı kul
lanılmaması konusun
da uyardı.
Fransa Sağlık, 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
telefonların sağlık 
üzeri'ndeki'olâsı 
olumsuz etkileri 
konusuna değinil
erek, cep telefonu 
pazarında küçük 
çocuklara yönelik 
tasarımların 
görülmesinin 

endişeleri artırdığı 
belirtildi.
Bakanlık açıklamasın
da, cep telefonlarının 
sağlığa etkisi 
konusunda bir 
risk olasılığı tümüyle 
dışlanmadığı sürece 
alınacak önlemlerin 
haklı 
olduğuna dikkat 
çekildi.
Açıklamada, 
özellikle çocuklar 
arasında cep 
telefonu 
kullanılmasında 
aşırıya kaçılmaması, 
ölçülü olunması 
tavsiyesinde 
bulunulurken telefon 
kullanımıyla ilgili 
öneriler de yer aldı.

Türkiye’de bir kişinin 
böbrek taşı sorunuy
la karşılaşma ihtimali 
yüzde 5-10 arasında 
değişiyor. Beslenme, 
genetik gibi faktörler 
böbrek taşı oluşu
munda rol oynuyor. 
Böbrek taşının oluş
masını kolaylaştıran 
besinler olduğu gibi 
koruyucu besinlerin 
de bulunduğunu 
söyleyen İstanbul 
Cerrahi Hastanesi 
üroloji uzmanı Prof. 
Dr. Sinan Zeren, 
limon suyu ve 
limonatanın bunlar
dan biri olduğunu 
belirtiyor. Prof. Dr. 
Sinan Zeren, soru
larımızı yanıtladı. 
Böbrek taşları kim
lerde daha sık 
görülür?
Az su içen kişilerde 
taş oluşumu çok 
kolaylaşır. Çünkü 
idrar çok yoğun kon
santre haline gelir. En 
büyük risklerden biri 
budur. Bu nedenle 
biz hastalara hep bol 
su içmeleri gerektiği
ni söyleriz. Çünkü 
bol içimi, idrar kristal 
halindeyken o kristal
lerin yıkanıp atıl
masını sağlar.
Böbrek sağlığı için 
günde ne kadar su 
içilmeli?
Böbrek taşına karşı 
koruyucu olması için 
günde ortalama iki 
litre idrar çıkarmak

gerekir. 12 dolu bar
dak su içmek gerekir 
denir. Ama bu mik
tarın yaz ve kış 
arasındaki etkisi aynı 
olmaz.
Tabii hareketli olmak 
da çok önemli. Ayrıca 
tuzlu yememek lazım. 
Tuzlu yemek idrarda 
kalsiyum atılımını çok 
artıran birşey.
Eskiden süt, peynir, 
yoğurt hastalara çok 
verilmezdi, hastalara 
"süt taş yapıyor uzak 
dur" denirdi. Ama 
bunun da bir anlamı 
yok. Aksine kalsiyum 
içeren yiyecekler taş 
için kısmen koruyucu 
olarak kabul ediliyor. 
Hastalar diyetlerinde 
nelere dikkat etmeli? 
Hayvansal proteinler
de!? ınüınkû'ıî 
olduğunca kaçın
malılar. Et, tavuk ve 
balık idrarı daha asit 
hale getirdiklerinden 
taş oluşumu için risk
lidir. Bol bol limon 
suyu ve limonata 

içmelerinde fayda 
var. İdrarın içindeki 
bazı maddeler taş 
oluşumu için koruyu
cudur. Bunlardan en 
önemlisi "sitrat"tır. 
İdrardaki sitrat düzeyi 
düşük olanlarda taş 
oluşumu daha kolay 
oluyor.
Limon suyunun 
içinde sitrik asit yani 
bol miktarda sitrat 
olduğundan limon 
suyu içmenin böyle 
bir koruyucu etkisi 
var. Ancak greyfurt 
suyu sabıkalıdır ve 
limon suyunun 
aksine taş yapıcı etk
isi olduğu söylenir. 
Yine gazlı içecekleri 
önermiyoruz.
Taş oluşumunu 
kolaylaştıran oksalat
tan Zengin* üesı’nıef 
nelerdir?
Koyu yeşil yapraklı 
sebzeler (ıspanak vs), 
bamya, çilek, 
domates, çikolata, 
kuruyemişler ve çay 
oksalattan çok

zengindir.
Böbrek taşı ameliyat
larında neler değişti? 
Günümüzde idrar yol
unun her noktasında
ki taşı tespit etmek 
ve onu çok modern 
yöntemlerle vücuttan 
uzaklaştırmak 
mümkün. Işıklı optik 
cihazlarla kamera 
yardımıyla böbreğin 
her yerinde dolaşa
biliyorsunuz, mesan
eye girebiliyorsunuz. 
Örneğin mesanede 
taş varsa bu en kolay 
taş ameliyatlarından 
biridir. İdrar yolların
dan girip endoskopik 
olarak taşı mesanede 
görüp, parçalara 
ayırıp çıkarabiliyoruz. 
Hatta hastayı aynı 
gün taburcu edebili 
yoruz. Bir başka yön
tem de karından 1,5 
santimetre bir keşi 
yapıp oradan böbre 
ğin içine 1 santimetre 
çapında bir boru kul
lanıyoruz. Karından 
girip böbreğin içine 
yerleştirerek bu boru
nun içinden optik 
aletlerle içerdeki taşı 
parça parça kırarak 
çıkarıyoruz. Diğer bir 
yöntem de vücut 
dışından "şok dalga" 
yöntemiyle yani ses 
dalgarıyla taş kır
madır. Vücut dışın
dan ses dalgası has
tanın vücut içindeki 
taşın üzerine odakla
narak gönderilir.

i
<

IVI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

l

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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. Kast. 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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
4 Ocak 2008 Cuma 

YASEMİN ECZANESİ 
İstiklal Caddesi No:40 

Tel: 513 0116 - GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2944 

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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Uludağ’da kar kalınlığı 
88 santimetreyi buldu

Türkiye’nin önemli 
kış turizm merkez
lerinden Uludağ'da 
yaklaşık 20 gün 
aranın ardından 
başlayan kar 
yağışı dün de 
sürdü.
Dün sabah 
yapılan ölçümlerde 
kar kalınlığı 
88 santimetre 
olarak belirlendi. 
Bu yıl karın 
erken yağması 
nedeniyle sezonun 
15 Aralık'ta 
açıldığı Uludağ'da 
Kurban Bayramı 
ve yılbaşı tatilinin

ardından 
beklenen kar yağışı 
nihayet başladı. 
Gece boyunca hafif

şekilde devam eden 
kar yağışı Beyaz 
Zirve'de sürüyor.
Uludağ Meteoroloji

İstasyonu 
yetkilileri, hava 
sıcaklığının
-8 derece 

olduğunu, yağışın 
hafif şekilde 
süreceğini 
bildirdi.
Uludağ'da kar 
yağışı nedeniyle 
görüş mesafesi 
zaman zaman 
kapanıyor. 
Bursa'nın 'su 
deposu' olarak da 
bilinen Uludağ'daki 
kar yağışı 
BursalI v 
atandaşları da 
rahatlattı.

Sabah 
programları 

yayından 
kalkıyor

RTÜK'ten yapılan 
açıklamaya göre 
sabah yayınlanan 
‘magazin program
ları' yayından 
kaldırılıyor.
Sabah saatlerinde 
Kanal D ve Fox Tv 
ekranlarına gelen 
‘Dobra Dobra' isimli 
programlar ile Star 
Tv'de yayınlanan 
‘Orada Neler Oluyor* 
gibi magazin pro
gramları önümüzde
ki pazartesinden 
itibaren sabah saat

lerinde ekranlarda 
olmayacak.
Star Tv'den yapılan 
açıklamaya göre 
“orada neler oluyor' 
isimli program hafta
da bir kez cumartesi 
gecceleri ekranlara 
gelecek.
RTÜK'ün özellikle 
magazin program
larını sabah ve 
akşam saatlerinde 
değil gece 
23.00'den sonra 
yayınlanmasını 
istiyor

Sağlık personeli kadına şiddet konusunda eğitilecek
I Sağlık personeli, 

kadına yönelik şid
dete karşı eğitilecek. 
İlk etapta 12 ilde ve 
rilecek eğitimlerde; 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği, aile içi şid
det, şiddet ile ilgili 
mevzuat gibi konu
lara yer verilecek. 
Başbakanlık Kadının 
Statüsü Genel 
Müdürlüğü ile Sağlık 
Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
arasında, 'Kadına 
Yönelik Aile İçi Şid 
detin Önlenmesinde 
Sağlık Personelinin 
Rolü ve Uygulana 
cak Prosedürler 
Eğitimi Projesi' 
prtokolü imzalandı. 
Törende, Sağlık 
Bakam Recep Akdağ 
ile Devlet Bakanı 
Nimet Çubukçu hazır 
bulundu. Bakan 
Akdağ, protokolün 

şiddet mağduru ve 
risk altındaki kadın
lara sunulması gere 
ken sağlık hizmet
lerinin ve bu alanda
ki eğitim program
larının düzenlenmesi 
için önemli bir aşa 
ma olduğunu söyle
di. Bu kapsamda 81 
il sağlık müdürlüğü 
yöneticileri ile birin
ci, ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık hiz 
meti sunan hastane, 
sağlık ocağı, ana 
çocuk sağlığı aile 
planlaması merkez
lerinde çalışan 
sağlık personelinin 
eğitiminin hedeflen 
diğini kaydeden 
Akdağ, "Öncelikli 
olarak 500 kişinin 5 
gün süreli eğitici 
eğitimleri sağlana 
cak. Bu kişilerin 
kendi illerindeki ilgili 
personeli eğitimleri 
ile doktor, hemşire, 

ebe, sağlık memuru, 
psikolog, sosyal 
çalışmacıdan oluşan 
75 bin sağlık perso 
nelinin eğitimleri 
tamamlanacak" dedi. 
Akdağ, söz konusu 
eğitimlerde sağlık 
personelinin kadına 
yönelik şiddet 
konusunda bilgilen
meleri, aile içi 
şiddetin erken 
dönemde tespiti 
ve bu durumlarla 
karşılaştıkları zaman 
sağlık personelinin 
yaklaşımının 
nasıl olacağı gibi 
konularda bilgi 
sahibi olmalarının 
sağlanacağını vurgu
ladı. Akdağ, bu 
eğtimlerden sonra 
aile içi şiddet ile 
mücadelenin, bebek 
çocuk takibi, aşıla
malar, 15-49 yaş 
kadınların takibi gibi 
rutin sağlık hizmet

leri içinde yer 
alacağını belirtti. 
Devlet Bakanı 
Nimet Çubukçu 
ise dünyada her 3 
kadından birinin 
şiddete maruz 
kaldığına dikkat 
çekti. Kadınların 
şiddete uğradıkların
da başvurdukları 
iki yerden birinin 
karakolsa, diğerinin 
sağlık kuruluşları 
olduğunu kaydeden 
Çubukçu, "Sağlık 
Bakanlığımız ile 
yapacağımız işbirliği 
ile kadınların şiddete 
uğradıklarında 
başvurdukları 
sağlık kuruluşlarında 
daha iyi hizmet 
almalarına yönelik 
eğitim çalışmaları 
ile şiddetle mücade
lenin ve daha sağlık
lı bir hayatın önemli 
bir halkasını daha 
güçlendirmiş ola

cağız" diye konşutu. 
Çubukçu, kabinedeki 
tüm bakanların, 
en az kendisi kadar 
insan hakları, kadına 
yönelik şiddet 
konularında duyarlı 
olduğunu da 
sözlerine ekledi.
İLK EĞİTİM 
ÇALIŞMALARI 
12 İLDE 
DÜZENLENECEK 
Protokol çerçeve 
sinde; İstanbul, 
Bursa, İzmir, Ankara, 
Trabzon, Erzurum, 
Van, Şanlıurfa, 
Gaziantep, Antalya, 
Kayseri ve 
Malatya'da düzen
lenecek programlar 
kapsamında toplam 
500 sağlık persone
line; toplumsal cin
siyet eşitliği, şid
detin tanımı ve tür
leri, şiddet olgusu, 
şiddet ile ilgili mitler, 
sağhk personelinin 

şiddet konusunda 
kendi inançları, 
şiddetin toplumda 
yaşanma nedenleri, 
şiddet mağdurlarının 
ve risk acındakilerin 
kadın sağlığı konu
ları arasında yer 
alması gerekliliği, 
sağlık personelinin 
mağdura hizmet 
götürmede ve 
genel olarak şiddetin 
önlenmesindeki 
rolü, aile içi şiddet 
ile ilgili olarak sağlık 
sektöründe çalışan
ların sunacağı 
hizmetler ve 
yapacağı idari işlem
ler, şiddet ile ilgili 
mevzuat, bu konu
larda çalışma yapan, 
çeşitli sorumluluklar 
üstlenen diğer 
kurum ve kuruluşlar
la ve sivil toplum 
kuruluşları ile iş 
birliği konularında 
eğitim verilecek.

Galatasaray Bursaspor maçına hazırlanıyor
Galatasaray, hafta 
sonunda Bursaspor 
ile oynayacağı 
Fortis Türkiye 
Kupası grup 
maçının hazırlıklarını 
sürdürdü.
Almanya'dan 
henüz dönmeyen 

teknik direktör Kari 
Heinz Feldkamp, 
idmanda yer almadı. 
Florya Metin 
Oktay Tesislerinde 
basın ve taraftara 
kapalı olarak 
yapılan idmanda 
sarı-kırmızılılar, 

antrenörler Ahmet 
Akcan, Cevat Güler, 
Burak Dilmen ve 
Nezih Ali Boloğlu 
yönetiminde 
çalıştılar.
Isınma ve açma 
germe egzersiz
leriyle başladığı 

bildirilen idmanın 
ana bölümünde ise 
sahada kuvvet ve 
kondisyon çalışması 
yapıldığı açıklandı. 
Galatasaray, 
Bursaspor maçının 
hazırlıklarını dün 
saat 18.00 ve bugün 

saat 10.30'da 
yapacağı basın ve 
taraftara kapalı 
antrenmanlarla 
tamamlayacak.
Sarı-kırmızılılar, 
yarın son antren
manın ardından, 
Bursaspor ile 5 Oc 

Cumartesi akşamı . 
deplasmanda oyna 
yacağı Fortis 
Türkiye Kupası grup 
2. karşılaşması için 
özel deniz oto
büsüyle Bursa'ya 
geçerek, otelde 
kampa girecek.
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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

Yarın yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Kongresinde Cem Güler ile Uğur Sertaslan yarışacak

CHP'de iki aday çekişecek
Pazar günü Dilek Aile Çay 

Bahçesi’nde yapılacak olan CHP 
ilçe kongresinde ilçe başkanlığı için 
iki genç aday yarışacak. İlçe Başkan 
lığı’na ilk adaylığını dün açıklayan 
Cem Güler, amaçlarının Gemlik’te 
seçimleri kazandıracak bir vizyonu 
oluşturmak olduğunu söyledi. 
Uğur Sertaslan ise bugün yapacağı 
basın toplantısı ile adaylığını 
açıklayacak. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP'de iki genç aday
Cumhuriyet Halk Partisi içe kongresi 

yarın yapılacak.
Eski İlçe Başkanı Erdem Akyürek’in 

görevden alınmasından sonra bu göre ve 
Cem Güler getirildi.

Güler’in görevi, partiyi genel kurula 
götürmekti.

Bu görev yarın sona eriyor.
Güler, ilçe başkanlığına aday olduğunu 

bugün yaptığı basın toplantısında açıkla 
dı.

Bir başka aday ise, 2004 yerel seçim
lerinde Belediye Başkan aday adaylığın
dan tanıdığımız Uğur Sertaslan. Dev. 5’de

Gemlik
beyaza 

büründü

Y£AR

Tüm yurdu etkisi altı
na alan kar yağışları, 
dün sabah ilçemizde 
de başladı. Gün 
boyunca yağan kar 
yaşamı da etkiledi.
Yüksek yerlerde mey 
dana gelen buzlan
malar nedeniyle ula
şımda aksaklıklar 
meydana geldi. 2'de

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 
BİZE DANIŞMAYI 

UNUTMAYIN I
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

V7JFULDA 
MJiıjımmıuiM

->DUNLOP

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

Gemlik beyaza büründü
Dirençli yönetici 

eşkiyanın hakkından gelir....
Diyarbakır'da bombalar patladı.
Türkiye günlerdir araç yangınlarıyla 

sarsılıyor..
Mehmetçiğin yıldırıcı saldırılarından 

canı yanan eşkıya şehirde masum yurt
taşa saldırıyor.

Yara 20 yılı aşkın süredir kanıyor..
İktidarlar...
Güvenlik güçleri..
Eşkiyanın hakkından gelemiyor..
Anlaşılan o ki Ankara'dan düğmeye 

basmakla terör bitmiyor..
ABD ile istihbarat işbirliği yaparak da 

akan kan durmuyor..
Koca koca ağalar, beyler, paşalar..
İşin sırrı sizde..
Dilerseniz çözensiniz..
Toprak reformuyla başlanabilir 

örneğin..
Herkesi besleyen feodal düzen sona 

erdirilebilinir..
Ama açık...
net...
dürüst..
yalın olmak koşuluyla..
Kimse kimseden çıkar ummayarak..
Koltuk..
Giderse gitsin...
Yıldız sönerse sönsün..
Var mı?
Bir babayiğit..
Vali..
Kaymakam..
Verin yetkiyi bakalım ne olacak..
Ama adam gibi adam olanına..
Ankara'dan gelen telefonlardan etk

ilenmeyecek..
Yurttaşla bütünleşecek..
Onların önce insan olduğunu 

düşünecek..
Devletin olanaklarını seferber ederek 

okul yapacak...
Yol yapacak..
Köprü yapacak..
Köy meydanında ateş yakıp halkla 

sohbet edecek..
Köy kahvesinde muhtarla oturup çay 

içecek..
Yüklendiği görevlerin sıkıntısını bir 

mezrada sıcak bir çayı yudumlayarak 
atacak..

Denilecek ki..
İş o kadar basit değil..
Evet..
Aslında iş bu kadar basit..
Ama işi bilmek lazım..
Bölge halkıyla bütünleşmeyi becere

bilen valiyle kaymakama
Dağdaki üç buçuk eşkıya ardına 

amerikan ordusunu da alsa vız gelir..
Artık..
Akıllı ,uslu,ulusalcı yaklaşımlarla
Güneydoğu Anadolu..
Doğu Anadolu
Amerikalının silahlarını test etme böl

gesi ve doğu ile batı arasında uyuşturu
cu trafiğinin aktığı köprü olmaktan 
çıkarılmalıdır..

Bir de ortalık karıştıran mikserler var 
ya ...

İşte onlar da mayınlarla birlikte te 
mizlenmelidir. 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Soğuk havanın 
yağışa dönüşme
siyle başlayan 
kar yağışı Gemlik'in 
beyaza büründüğü 
nü gören herkes 
karla oynayarak 
eğlenmeye başladı. 
Okulların hafta sonu 
tatiline rastlamasıyla 
soluğu sahilde alan 
çocuklar ile aileleri

bir taraftan kar topu 
oynarken diğer yan
dan da kardan adam

yapmaya çalıştılar. 
Belediyenin kordo 
na yaptığı jimnastik

CirHHlııııiMUiiııi;nl 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİNAPARTMANI
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.
Gemlik Kafoğiu 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 İŞYERLERİ
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 FaXT513 17 94

aletlerine yönelen 
büyükler karlı hava
da spor yapmanın 
zevkini yaşadılar. 
Dün sabahın erken 
saatlerinde başla 
yan kar yağışı ilçe 
nin her yanını beya 
za bürünürken, 
okul servislerinin 
ise köylerden zorda 
olsa öğrencileri 
gidecekleri okullara 
taşıdıkları öğrenildi.

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.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Yarın yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Kongresinde Cem Güler ile Uğur Sertaslan yarışacak

ffle illi aday çekişecek
Pazar günü Dilek Aile Çay Bahçesi’nde yapıla

cak olan CHP ilçe kongresinde ilçe başkanlığı için iki 
genç aday yarışacak. İlçe Başkanlığına ilk adaylığını 
dün açıklayan Cem Güler, amaçlarının Gemlik’te 
seçimleri kazandıracak bir vizyonu oluşturmak 
olduğunu söyledi. Uğur Sertaslan ise bugün 
yapacağı basın toplantısı ile adaylığını açıklayacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yarın yapılacak 
Cumhuriyet 
Halk Partisi olağan 
ilçe kongresinde 
başkanlık için 
adayın çekişeceği 
belli oldu.
İlçe Yönetiminin 
görevden alınmasın
dan sonra CHP 
İlçe Başkanlığına 
atanan Cem Güler, 
dün ilçe başkanlığı 
için aday olduğunu 
düzenlediği 
basın toplantısıyla 
açıkladı.
CHP'de ikinci 
aday, eski ilçe 
başkanlarından 
Uğur Sertaslan 
ise bugün parti 
ilçe merkezinde 
adaylığını 
açıklayacak.
BASIN 
TOPLANTISI 
YAPTI
Dün,aday 
olduğunu yeni 
yönetimiyle birlikte 
açıklayan Cem 
Güler, amaçlarının 
CHP'nin Gemlik'te 
seçimleri kazanacak 
bir vizyonu 
oluşturmak 
olduğunu söyledi. 
Sıkı bir mücadelenin 
içine girdiklerini ve 
arkadaşlarıyla 
birlikte bunu 
başarmak 
arzusunda olduk
larının altını 
çizen Güler, 
partinin içinde ve 
dışında kimseyle 
her hangi bir 
sorunlarının 
olmadığını da 
vurguladı.
Güler, açıklamasın
da şunları söyledi: 
"Ufkumuz geniş, 
çıtamızı yükseltmek 
istiyoruz. Amacımız

Gemlik'te seçimi 
kazanacak bir 
yönetim oluşturmak
tır, bu kişi lerle 
yola çıkıyoruz. 
Seçimin sonucu 
ne olursa olsun, 
eğer kaybedersem, 
kazanan kişiyle 
istenildiğinde çalı 
şabilir. Bu hareketi 
kazananlardan da 
bekliyorum.
Gemlik'te çağ dışı 
anlayışları yok 
etmek için ufku 
geniş bir yönetim 
oluşturduk.
Sorunları aşmaya 
gücümüz var. 
Partimizin daha 
doğru ve emin 
ellerde olmasını 
isterim. Kongremize 
tüm Gemlik 
halkını bekliyorum, 
gelsinler demok
ratik bir partinin 
nasıl seçim 
yaptığını görsünler. 
Tüm delegelerimizle 
birlikte CHP'yi 
Gemlik'te 
yükseltelim" 
Her meslekten 
insanları kucak 
layacak bir yönetim 
oluşturduklarını 
söyleyen Cem 
Güler,

"Yönetimimizde 
5 bayan arkadaşımız 
da yer almakta. Bu 
arkadaşlarımızı fikir
lerine ihtiyacımız ol
duğu için yöneti 
mimize aldık. ” dedi. 
SERTASLAN 
ADAYIM 
Öte yandan 
CHP İlçe Başkanlığı 
için ikinci aday 
eski İlçe 
Başkanlarından 
Uğur Sertaslan oldu. 
Dün, gazetemizi 
ziyaret eden 
Uğur Sertaslan 
ve arkadaşları, 
bugün 
saat 14.oo de 
ilçe binasında 
düzenleyecekleri

basın toplantısı 
ile adaylığını 
açıklayacağını 
söyledi.
Uğur Sertaslan, 
2001-2002 
yıllarında
CHP ilçe yönetim 
kurulu üyeliği, 
2002-2004 
yıllarında ilçe 
başkanlığı yaptı. 
2004 yılında 
ise belediye 
başakanlığı 
için aday 

adayı oldu.
Ancak, Genel 
İdare Kurulu, 
ilçede yapılan 
ankette karşın 
adaylığını 
kabul etmedi^ *.

■Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Akıl olmayınca....
Dağ’a çıkan bu çocuklar, niçin çarpıştık

larını biliyor mu acaba?
Acaba bu beyni yıkanmış gençler, şimdi 

olmasa yarın, yarın olmasa öbürgün, ama 
mutlaka bir çatışmada hayatlarını kaybede
ceklerini biliyor mu?

Onları öne sürüp ölüme gönderen ağaba 
baları, hiçbir çatışmada yoklar.

Hep sırça köşkte oturup keyflerine 
bakıyorlar...

Mecliste on bin lira maaşı alıp keyifleri 
ne bakıyorlar..

Zaten de bir ayakları Avrupa’da.
Gezip, eğleniyorlar..
Biz bu filmi görmüştük.
30 yıl önce de, sağ-sol çatışmalarında 

binlerce evlâdımız öldü.
Binlercesi de öezaevine girdi.
Ama patronları?
Akıl hocaları?
Teşvikçiler ve tertipçiler? Ağalar, şefler, 

reisler?
Onlar viskilerini yudumlayarak sadece 

talimat verdi.
Sonra da herbiri Avrupa’ya kaçtı.
Hâlâ da orada yaşayanları var.
Şimdi... Dağ’a çıkma yolunu kesmek 

için, bu gençlerin anne babalarına görev 
düşüyor.

Analar -babalar çoğunuzun okuma yaz
masının olmadığını, gariban şekilde, rüz
garda yuvarlanan yaprak misaii zavaiiıiık 
içinde olduğunu biliyorum..

Sizlere doğru yolu gösterenleri duya
mazsınız, çoğunuz korkudan ağzınızı bile 
açamadığınızı da biliyorum..

Ama ben yazmak zorundayım;
Henüz teröre bulaşmamış çocuklarına 

şunu anlatacaksınız...
- Gitme evlâdım.
Çünkü gidersen, ya çatışmada öle

ceksin, ya cezaevine düşeceksin ya da 
kaçak yaşayacaksın.

Başka yolu yok. Şans kalmamıştır.
Türk ordusunun gücüne sizin ki gibi 

çapulcu çeteleri değil çevremizde ki 
ülkelerin orduları bile dayanamaz..

Bu teknolojiye, hiçbir terör örgütü 
dayanamaz.

Elindeki kaleş ile sen F-16 lar, füzeler 
karşısında bir zavallısın.

Yanlış yoldasın, dön, kendini ve aileni 
kurtar..

Bu günkü teknoloji ile senin her 
hareketin takip ediliyor..

Naklen maç seyreder gibi, artık bütün 
hareketlerin mercek altındadır.

Kandırılmış siz çocukları yine öne süre
cekler..

Onlar niye çatıştıklarını, kiminle çatıştık
larını, hangi gaye için çatıştıklarını 
bilmeyecekler.

Bilemezlerde..
Ama şefleri, ağaları, reisleri, milletveki- 

leri çoktan başka diyarlara kapağı atmış 
olacaklar.

Ey yöredeki anneler babalar...
Dağda çocuğunuz varsa, tez’elden 

haber iletin derhal insin aşağı...
Eğer yoksa, yolunu kesin, dağ’a çık

masın.
Çünkü kurtuluşu yok.
Biz hiçbir gencin su testisi gibi, su yol

unda kırılmasını istemiyoruz.
Ben den söylemesi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yeni W Yasası başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
1 Ocak 2008 tarihin
den itibaren yürür
lüğe giren yeni 
trafik yasaları tüm 
yurtta olduğu 
gibi Gemlik'te de 
sürücülere yönelik 
çeşitli uyarılar 
yapılmaya başladı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada; 
özellikle şehir içi 
merkezlerde hız, 
alkol, emniyet 
kemeri, takograf 
ve araç kullanırken 
cep telefonu ile 
görüşmelere 
yeni cezalar 
geliyor. 
Sürücülerin daha 
önce şehir içi 
merkezlerde 
emniyet kemeri 
takmadıkları 
gözlenirken yeni 
yasa ile bu kurala 
uymayan sürücülere 
ceza uygulanacak. 
Yine şehir içi mer

kezlerde hız yap
mak, alkollü araç 
kullanmak, cep 
telefonu ile 
görüşmek ve 
araçlarda gürültülü 
teyp dinlemek 
gibi yeni kurallar 
yapılacak denetim
lerle engellenecek. 
Yeni çıkarılan 
yasaların sürü 
cülere duyurulması 
için çeşitli afiş 
ve broşürlerin 
dağıtılacağı 
bildirilirken 

yayaların büyük 
sıkıntı çektikleri 
ve tepki 
gösterdikleri 
yasak park 
eden araçlara 
izin verilmeyecek. 
Sürücülere önce 
yeni yasalar 
dağıtılacak afiş ve 
broşürlerle duyuru
lacak ardından ise 
ilçe içinde yeni 
trafik yasaları 
para cezalarıyla 
uygulanmaya 
başlanacak.

Açık ilköğretim ve lise
sınavları Gemlik’te yapılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Daha önce illerde 
yapılan okul dışı 
İlköğretim ve 
Liseleri bitirme 
sınavlarının 
bundan sonra 
Gemlik'te de 
yapılacağı öğrenildi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim 
Teknolojileri 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan açıkla
mada, 12 ve 
13 Ocak 2008 
Cumartesi ve Pazar 
günleri dört oturum
da yapılacak olan 
açık İlköğretim ve 
Lise sınavları TSO 
Gazi İlköğretim 
okulunda yapılacak. 
Birinci oturumun 
12 Ocak 2008 
Cumartesi günü 
saat 10.00 da, ikinci 
oturumun ise saat 
14.00 de yapılacağı 
açıklanırken üçüncü

oturumun 
13 Ocak 2008 
Pazar günü saat 
10.00 6a, dördüncü 
oturumda 
saat 14.00 de 
yapılacak.
Daha önce Bursa 
il merkezlerinde 
yapılan ve sınavlara 
katılanlara yol ve 
zaman zorluğu 
getiren sınavların 
Gemlik'te de 
yapılacak olması 
memnunlukla

karşılanıyor.
Öte yandan Lise 
sınavlarının ise 
26 ve 27 Ocak 
2008 tarihlerinde 
yapilacağı 
ancak sınav 
adresinin Eğitim 
Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından sınava 
girmek için 
müracaat edenlerin 
adreslerine 
gönderileceği 
öğrenildi.

■
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CHP’de iki genç aday..
1960’lardan günümüze Gemlik 

Cumhuriyet Halk Partisi ilçe 
başkanlıklarına gelenleri düşünür 
şeniz Daniş Ekim bu görevi 1974 
yılına kadar yaptı.

O günlerde yerini Avukat Ne 
zih Dimili’ye bıraktı.

Dimiliden sonra Av. Ali Aksoy, 
12 Mart 1980’e kadar görevi 
götürdü.

Sonra cunta dönemi geldi. 
CHP ve diğer partiler kapatıldı.

Yeniden siyasi yaşama geçme 
izni verildiğinde, 1980 öncesi par
tilerin genel başkanlarına ve bazı 
yöneticilerine yasak getirildi.

Yeni kurulan partilere de üye 
yazarken yüzde 50 kontenjanı 
tanındı.

Darbe öncesi bir siyasi partiye 
üye olanların ancak yüzde ellisi 
yeni partilere üye olabileceklerdi.

Darbeciler, Cumhuriyet Halk 
Partisi yerine asker kökenli biri 
olan Necdet Calp’e, Halk Partisi 
kurduruldu.

Bunun üzerine sosyal demok 
rat kanat ŞODEP’i kurdu.

Başına da rahmetli Erdal 
İnönü’yü getirdiler.

Gemlik ilçe örgütüne Ecz. 
Erkan Mutman atandı.

Calp’in Halk Partisine ise 
Daniş Ekim’in, Nezih Dimili’nin 
emektar saymanı rahmetli

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmall.com

Mustafa Özalp geldi.
Bu cuntanın takdiğiydi.
Böl ve yönet..
Aynı akibet milliyetçi ve mer 

kez partilerde yaşandı.
Adalet Partisi yerine Özal’ın 

Anavatan Partisi kurduruldu.
Demirelciler Büyük Türkiye 

Partisi’ni kurdu.
Bu kapatıldı, yerine Doğru Yol 

Partisi kuruldu.
Menderes’in oğluna ise De 

mokrat Parti’yi kurdurdular.
Askeri Cunta Sunalp Paşa’ya 

da bir parti kurdurdular ve O’nun 
seçilmesi için çalıştılar..

Ecevit parti kurulmasını o 
günün koşullarında istemiyordu.

Beklenmesini istiyordu.
Yıllar sonra Sosyal Demokrat 

Parti’yi kurdurdu.
Tabandan tavana doğru bir 

örgütlenme modeli öneriyordu 
ama tam aksini yaptı. Kendisi ve 

eşi tepeye yerleşti, az olsun bizim 
olsun mantığıyla solda yeni bir 
bölünmeyi başardı.

Türkiye’de demokratik yaşam 
askerin güdümünde sınırlı bir 
demokrasiye izin verilerek baş 
ladı.

Ama yapılan seçimlere SODEP 
sokulmadı.

Sunalp Paşa’nın partisi yerine 
rahmetli Özal’ın Anavatan Partisi 
büyük çoğunlukla iktidara geldi.

Artık yeni bir dönem başlamış 
tı.

24 Ocak kararlarının mucidi, 
Özal başbakandı.

Özal’ın Başbakanlığı ve Cum 
hurbaşkanlığı dönemlerini yaşadı 
Türkiye.

Bu dönemde çok şey de yaşa 
dik.

Görmediğimiz şeyleri gördük.
Türkiye tarihinde yaşanmamış 

yolsuzlukları ve vurgunları gör 

dük.
Bu süre içinde CHP yeniden 

açıldı. SODEP kapatılarak CHP 
adını aldı.

Muhalefetten kurtulamayan 
CHP ilçe örgütü başına çeşitli 
kişiler geldi.

Mehmet Parlak, Ahmet Şenol, 
Uğur Sertaslan, Mehmet Ali Kaya, 
Erdem Akyürek ve Cem Güler...

Arada unutmuş olabilecekle 
rim olabilir..

Genel başkanlığını seçim kay
betme konusunda Türkiye rekort
meni sayılabilecek kırk yıllık 
siyasetçi Deniz Baykal’ın yaptığı 
CHP bir türlü iktidara gelemiyor.

Bu kafa ve genel başkanla 
gelmesi de zor.

Gemlik’te yeni bir dönem 
başlıyor.

Yarın parti kademelerinde 
hizmet etmiş iki genç aday ilçe- 
başkanlığı için yarışacaklar.

Bugün CHP de Baykalcı 
olmayanların ilçe başkanı olma 
şansı yok.

Yarışa katılanlar arasındaki 
fark, daha az Baykalcı ile daha 
çok Baykalcı olma farkı var.

CHP'nin tarihi misyonuna 
yakışır bir demokratik kongre 
yaşamayı umuyoruz.

Bu seçimdeki sonuç Gemlik 
siyaseti için çok önemli.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda Başkanı terlettiler
Gemlik Girişine iskele yapmak için izin aldığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Turgut, “Tahsisat verilirse iskeleyi yaparım.” dedi.
Dünden devam 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’nde konuşan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Oda 
Başkanı ve Meclis 
Başkanının soruları 
yanında, meclis 
üyelerinin de soru
larını yanıtladı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Belediye 
Başkanına yönettiği 
soruda, Gemlik’in 
eskiden turistik 
değerleriyle anıldığı 
nı, halen birinci dere
cede turistik değerde 
bir ilçe konumunda 
olduğunu belirterek 
şu soruyu sordu: 
"Son yıllarda artan 
sanayi ve limanlaşma 
ilçemizin turizm 
potansiyelini azalt
mış, kıyılarımızı 
tahrip etmiştir. 
Halkımızın yazın tek 
denize girebildiği yer 
Manastır altındaki 
Kayıkhane mevkii idi. 
Fakat bu alana 
Bele diye tarafından 
dolgu yapılmaktadır. 
Belediye’nin bu alana 
yaptığı çalışmalardan, 
ne çeşit bir dolgu 

olduğundan hiç 
kimse bilgi sahibi 
değildir. Bu konuda 
bizi bilgilendirir 
misiniz?
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yapılan dolgunun 
seçimlerde bölge 
halkına verdiği bir 
söz olduğunu belir 
terek şöyle konuştu: 
"Zaten o bölge tekin 
bir bölge değildi. Her 
türlü asayiş dışı iş o 
bölgede, yapılıyordu. 
Oradaki kayalık alanı 
baz alarak 20 metre 
dolgu yapıyoruz. 
Derenlik bir metre. 
Gelecekte orası 
kumsal olur." 
Oda Meclis üyesi 
Esat Coşkun’da, PTT 
yanındaki dere üstü 
nün kapalı olmasının 
o alandaki esnafı mağ 
dur ettiğini belirterek, 
“Bu alanın akıbeti ne 
olacak? Bu alan ile 
ilgili belediyenin ne 
gibi projeleri var?" 
diye sordu.
Belediye Başkanı 
Turgut, bu alanın 
trafiğe açılmasının 
kendileriyle ilgili bir 
durum olmadığını, 
kararı Büyükşehir'in 

aldığını belirterek, 
"Oraları esnaf mağ
dur olmasın diye yık
mıyorum. Büyükşehir 
yıkmak istedi, ben 
ağırlığımı koydum 
yıktırmadım." dedi. 
Dere çevresindeki 
esnafın Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
başvurarak belediye 
başkanının öğrenmek 
istedikleri ilçe 
trafiğinin çekilmez bir 
hal aldığını, yolların 
artan araç potan
siyelini karşılaya
madığı belirtilerek, 
"Yeterince karmaşık 
olan ilçe trafiği bir de 
Gemlik Belediyesi 
limanının ilçe merke 
zinde olması nedeniy 
le TIR ve kamyonlar 
eklenmektedir. Bu 
konuda belediyenin 
ne gibi çalışması 
var?” sorusuna da 
Başkan Mehmet 
Turgut şöyle cevap 
verdi: “Ben limanı 
oradan kaldırıp Gem 
lik girşine yapalım 
dedim. Buna sivil 
toplum kuruluşları 
karşı çıktılar. ” 
Bu cevap üzerine söz 
alan Kemal Akıt ise 
"Oraya liman yapıl

saydı ben de karşı 
çıkardım. GEMPORT 
limanı açılır açılmaz, 
Gemlik Belediye 
İskelesinde yükleme 
boşatma işleri yapıl
mayacaktı. ” dedi. 
Belediye. Başkanı 
Turgut ise, "Gemlik 
girişine iskele 
yapma yetkisi aldım. 
Tahsisat (ödenek) 
verilirse, iskeleyi 
oraya yaparım. İske
leyi kapatmam söz 
konusu değil. Oranın 
geliri ile ekmek 
yiyen insanlar var.” 
Eski Oda Başkanların 
dan Uluslararası 
Tica ret Odaları 
Yönetim Kurulu üyesi 
Tevfik Solaksubaşı da 
söze karışırak, 
Gemlik’in birinci 
derecede turistik 
hüviyete sahip bir 
ilçe konumunda 
olduğunu belirterek 
şunları söyledi: 
"İlçemizin kıyı şeridi 
ülkemizin belli başlı 
güzellikleri arasın
dadır. Fakat ilçemizde 
bir yat limanı bulun
mamaktadır. 1956 
yılında projesi 
yapılan, 100 metresi 
bitirilen ve daha 

sonra ‘deniz dibinde 
çökme var’ diyerek 
projesi durdurulan 
yat limanı, bir an 
önce yapılmalı ve 
ilçenin turizm 
potansiyeli arttırıl
malıdır.” dedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut bu 
konuşma üzerine 
"Yat limanı mevzuatı 
bizim dışımızda. Bu 
belediye ile alakalı bir 
durum değil." dedi. 
Meclis üyeleri Tibel 
Otel konusunu dile 
getirerek, "Tibel Otel 
konusunda belediye 
nizin ne gibi düşün 
cesi var" sorusuna 
Başkan Turgut 
şöyle cevap verdi: 
"Bu konuda ben her 
şeye varım. Siz ne 
dersiniz?” dedi.
Esat Coşkun 
“Burayı Ticaret ve 
Sanayi Odasına 
devredin. ” 
Kemal Akıt ise, 
“Öneriniz ne 
olur” dedi.
Belediye Başkanı 
bu söze karşı, 
"Biz karar aldık. 
Komisyon kurun otu
rup anlaşsınlar. 
Benim Meclisim 

buranın yıkılması 
taraftarı. ” dedi. 
Bu söz üzerine 
kızan Tevfik 
Solaksubaşı 
"Burayı yıka
mazsınız. ” dedi. 
Kemal Akıt ise 
"Burası yıkılırsa 
biz ne olacağız" 
sorusunu sordu. 
Belediye Başkanına 
son soruyu Esat 
Coşun yönetti. 
Coşkun, İstiklal 
Caddesi’nde 
sabah işe gidiş ve 
akşam işten çıkış 
saatlerinde yayaların 
araç sürücülerinin 
perişan olduğunun 
gözlendiğini, 
yayaların karşıdan 
karşıya geçmek 
için dakikalarca 
beklediğini ve 
kazaların 
meydana geldiğini 
hatırlatarak, 
“Bu konuda beledi 
yenin bir çalışması 
var mı?” dedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut bu 
s uya. “Otogar

.Sandığında 
geı< kIi düzenlemeler 
yapılacaktır. ” 
diye cevap verdi.

mailto:quler@hotmall.com
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İrolM ile hayallerinize kavuşacaksınız
Seyfettin ŞEKERSÖZ

I Yeni piyasaya 
sürülen ve ev 
kadınları tarafından 
beğeniyle 
kullanılmaya 
başlanan Mikroterm 
Temizlik Ürünlerinin 
tanıtımı sürüyor. 
Mikroterm 
Temizlik Ürünleri 
Marmara Bölge 
Müdürü Figen 
Arslan ile Gemlik 
Bölge Müdürü 
Sibel İyiol'un da 
katılımıyla ev 
hanımlarına yönelik 
ürün tanıtım 
toplantısı 
düzenlendi.
Emin Dalkıran 
Kordonu'nda bulu
nan Bağdat Kafe'de 
düzenlenen tanıtım 
toplantısında ev 
bütçelerine gelir 
amaçlı ürün satışı 
ve tanıtımında çalış
mak isteyen bayan
lara ürün hakkında 
bilgiler verildi. 
Tamamen organik 
olarak üretildiği 
bildirilen Mikroterm 
Temizlik ürünlerinin

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ....

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
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İzmir Bornova'da 
bulunan işlet
melerinde üretildiği
ni bildiren Marmara 
Bölge Müdürü 
Figen Arslan, üretici 
firmanın tamamen 
yerli girişimle 
ürün ürettiğini 
hatırlatarak ev 
hanımlarına yönelik 
sloganlarının ise 
"Mikroterm'le 
Hayallerinize 
Kavuşacaksınız" 
olduğunu söyledi. 
Mikroterm Temizlik 
Ürünlerinin

Gemlik Bölge 
Müdürü Sibel 
İyiol, ev bütçelerine 
gelir kazandırmak 
için ürün pazarla
ması yapabilecek

bayanların Katlı 
Otopark altındaki 
Yeni Çarşı'da bulu
nan Alto işyerine 
müracaat edebile
ceklerini söyledi.

Kuraklığın 
maliyeti: 

5 milyar YTL
Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, 2007 yılına 
tarımdaki kurmaklığın 
"damgasını vur
duğunu" belirterek, 
kuraklığın ülkeye 
maliyeti ve çiftçilere 
zararının 5 milyar YTL 
olduğunu bildirdi. 
Bayraktar, düzen
lediği basın toplan
tısında, 2007 yılını 
değerlendirdi ve 2008 
yılından beklentilerini 
dile getirdi. 2007 yılı 
büyüme hedefinin 
yüzde 5 olarak belir
lendiğini, ancak 9 
aylık dönem sonunda 
büyümenin yüzde 4 
olarak gerçekleştiğini 
kaydeden Bayraktar, 
tarım sektöründe bu 
yıl yaşanan kuraklığın 
etkisiyle meydana 
gelen üretim kayıp 
larının büyüme oranı 
m aşağı çektiğini 
söyledi.
Tarımda birinci üç 
aylık dönemde yüzde 
2,9 büyüme, ikinci üç 
aylık dönemde yüzde 
2,1 küçülme, üçüncü 
üç aylık dönemde 
yüzde 7,8 küçülme 
olduğunu ifade eden 
Bayraktar, "Sonuçta 9 
aylık dönemde tarım
sal katma değer 
yüzde 5,6 gerilemiş 
görünmektedir" dedi. 
Yılsonu enflasyon 
rakamlarına değinen 
Bayraktar, gıda 
fiyatlarındaki artışın 
enflasyonu (TÜFE'yi) 
3,3 puan yukarı 
çektiğini, tarım 
ürünlerindeki fiyat
ların ise ÜFE'yi 
2,16 puan yukarı 
çektiğini belirtti. 
Bayraktar, "Bu yıl 
tarımdaki üretim 

KflŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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düşüklüğü enflas 
yonu tetikledi. Tarım 
ürünlerindeki fiyat 
artışının tek sebebi 
kuraklığa bağlı üretim 
düşüşü değildir.
Dünya tarım ürünleri 
fiyatlarındaki fiyat 
artışları iç fiyatların 
artışlarında etkili 
oldu" diye konuştu. 
Yılsonu itibariyle 
kuraklığın etkisiyle 
tarımda belirli bir ge 
rilemenin kaçınılmaz 
göründüğünü dile 
getiren Bayraktar, 
2007 yılına tarımdaki 
kuraklığın damgasını 
vurduğunu söyledi. 
Tarımsal ürünlerde 
meydana gelen zarar 
dikkate alındığında, 
kuraklığın bu yıl 
ülkede doğal afet 
niteliği kazandığının 
görüldüğünü dile 
getiren Bayraktar, 
şöyle konuştu* "Söz 
konusu dönemde Ege 
Bölgemizde^ Toplam 
yağış, kurak olarak 
bilinen İç Anadolu 
Bölgemizdeki n mal 
yıllarda alınan yağışın 
gerisinde kalnu,' 
Birliğimizce ’?0 
Ziraat Odamızuaı 
alınan bilgilet nöre 
yapılan çalışmanın 
sonucunda kurakhğm 
ülkemize maliyeti ve 
çiftçilerimize zararı 
5 milyar YTL olarak 
belirlenmiştir. Ürün 
bazında inceleme 
yapıldığında, zarar 
gören bölgelerde üre
tim kaybının buğday
da yüzde 20, karpuz
da yüzde 24, çekird
eksiz kuru üzümde 
yüzde 20, domateste 
yüzde 25, ayçiçeğin 
de yüzde 17 dolay
larında olduğu 
görülmektedir."
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt:

“Teröristleriıı son çı
Saldırıyı “Hedef gözetmeksizin yapılan bir terör” 

olarak nitelendiren Orgeneral Büyük anıt, saldırının, sivil 
vatandaşlara, çocuklara zarar verme amacı da taşıdığını söyledi.
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt, 
Diyarbakır'daki 
saldırının yalnız 
Silahlı Kuvvetlere 
değil, halka 
yönelik, hedef 
gözetmeksizin 
yapılan terör eylemi 
olduğunu kaydetti. 
Büyükanıt, 
“Bu insanlığa 
sığmayan, hedef 
gözetmeyen bir 
terör eylemidir ve 
Diyarbakır'dadır. 
Diyarbakır'da huzur 
sükûnun hakim 
olmasını arzu 
etmeyen bir terör 
örgütüyle karşı 
karşıyayız. Bu 
nokta çok önem
lidir” dedi. 
Diyarbakır'da 5 
kişinin hayatını 
kaybettiği saldırıdan 
sonra bölgeye 
gelen Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt, 
Diyarbakır 
Valiliği'nde yaptığı 
açıklamada, dünkü 
menfur saldırı 
yalnız Silahlı 
Kuvvetlere değil, 
halka yönelik 
yapılmış bir saldırı 
olduğuna dikkat 
çekti. Saldırıyı 
“Hedef gözetmek
sizin yapılan bir

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

'Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

terör” olarak 
nitelendiren 
Orgeneral Büyük 
anıt, saldırının, 
sivil vatandaşlara, 
çocuklara zarar 
verme amacı da 
taşıdığını söyledi. 
Büyükanıt, “Ama 
Diyarbakır'ın en 
işlek caddelerinden 
birinde yapılması 
asker kadar sivil
lerin de hedef 
alındığını gösteriyor. 
Patlayan bombadan 
sivillerin zarar 
görmemesi mümkün 
değil” diye konuştu. 
Birçok kişinin 
yaralandığını, 
saldırıda ölen 
çocukların 
olduğunu ifade 
eden Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt, 
“Bu insanlığa 

sığmayan, hedef 
gözetmeyen bir 
terör eylemidir ve 
Diyarbakır'dadır. 
Diyarbakır'da huzur 
sükunun hakim 
olmasını arzu 
etmeyen bir terör 
örgütüyle karşı 
karşıyayız. Bu 
nokta çok önem
lidir” değerlendirme 
sinde bulundu.
Orgeneral 
Büyükanıt, hayat
larını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet, 
ailelerine sabır, 
yaralılara da acil 
şifalar diledi. Terör 
eyleminde zarar 
görenlere ve tüm 
Diyarbakır halkına 
“geçmiş olsun” 
diyen Orgeneral 
Büyükanıt, “Diyar 
bakır'ın ismi artık 

terörle beraber 
anılmamalıdır. 
Diyarbakır buna 
layıktır. Diyarbakır'ın 
layık olmadığı bu 
tür terör eylem
leridir” dedi.
Bu tür eylemlerin 
terörle mücadelede
ki kararlılığı 
değiştirmeyeceğini 
aksine artıracağını 
söyleyen Orgeneral 
Büyükanıt, 
yaralılarla ilgili 
sorular üzerine, 
3 askeri personelin 
durumunun ağır 
olduğunu, biri 
üstteğmen, 
vücudunda yanık 
bulunan askerlerin 
tedavisinin de 
Ankara'da devam 
ettiğini kaydetti. 
Oraeneral 
Büyükanıt, 
bu eylemi 
“kolay bir eylem” 
olarak nitelendirdi 
ve teorik olarak bu 
eylemlere yönelik 
önlem ahnabile 
ceğini ancak 
pratikte bunun zor 
olduğunu ifade etti. 
Bu eylemin işbir
likçilerinin bulun
duğunu belirten 
Orgeneral 
Büyükanıt, “İşbir
likçilerle teröristler 
arasında bir fark 
yoktur” dedi.

Türkiye, 
Kuzey Irak’ta 
elektriği kesti

Kuzey Irak'a 
Türkiye'den elektrik 
satan tek şirket 
olan Kartet, gerekli 
fuel-oil'in Irak 
tarafından temin 
edilememesi 
nedeni ile elektrik 
satışını durdur
duğunu bildirdi. 
Irak'tan hammadde 
olan fuel oili ala
mayınca Türkiye 
bölgeye verdiği 
elektriği kesti. 
Kartet'ten Direktör 
Nuray Atacık imzası 
ile yapılan açıkla
mada şirketin 
2ûû5 yn'ınaan ou 
yana Irak Elektrik 
Bakanlığı ile 
yapılan sözleşme 
çerçevesinde Irak'a 
elektrik ihracatı 
yapmakta olduğu 
hatırlatılarak 
“KARTET, elektrik 
üretimindeki ham
maddesi olan ve 
Irak Cumhuriyeti 
Devleti tarafından 
aynı sözleşme kap
samında sağlanan 
fuel-oil'in, Baiji 
rafineri bölgesinde 
yaşanan olaylar 
nedeni ile teminin 
de aksama meyda 
na geldiği belirtildi. 
Türkiye, "Irak'a 
elektrik ihracatını 
söz konusu 
durumun telafisine 
kadar durdurmak 

zorunda kalmıştır” 
denildi.
Atacık açıklamada 
özellikle insani 
yardım çerçeve 
sinde hastane, 
su pompası ve 
güvenlik aydınlat
ması için elektrik 
teminine devam 
edilmesi için 
gösterilen gayrete 
rağmen yakıt 
tedarikinde yaşa 
nan güçlük netice 
sinde elektrik 
kesin tisi kaçınıl
maz hale geldiğini 
belirtti.
Aıacık 2 ocak 
2008 saat 11:00'de 
Irak'a Türkiye'den 
tedarik edilen 
elektrik tamamiyle 
durmuştur” dedi. 
Atacık Irak 
Cumhuriyeti 
Devletinin başta 
söz konusu 
yakıtın temini 
olmak üzere 
sözleşmesel 
yükümlülüklerini 
yerine getirmesini 
müteakip santralin 
normal üretimine 
devam edeceğini 
ve Irak Elektrik 
Bakanlığı ile 
yapılan anlaşma 
gereğince de Irak'a 
elektrik ihracatının 
kaldığı yerden 
sürdürüleceğini 
kaydetti.

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56
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KAŞEDE BEKLEMEK YOK
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'Umudumuz Avrupa'
operasyonuyla gözaltına 

alınan 3 kişi tutuklanarak 
cezaevine gönderildi

Bursa Emniyet

Bursa;da M C4 patlayıcı yakalandı

Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
'Umudumuz 
Avrupa' kod adlı 
operasyonda 
yurda kaçak yollar
dan göçmen sok
tukları iddiasıyla 
gözaltına alınan 
3 kişi çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak ceza 
evine gönderildi. 
'Umudumuz 
Avrupa' adı verilen 
operasyon 
kapsamında 
mültecileri taşıyan 
34 ZZ 4830 plakalı 
minibüs ve 34 FE 
568 plakalı brandalı

kamyoneti takibe 
alan polis, 
yaklaşık 150 
kilometrelik takip 
sonucu mültecileri 
taşıyan araçları 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi yakınlarında 
durdurmuş, çoğun 
luğu Afgan 
uyruklu 70 göçmen 
yakalanmıştı. 
Operasyon 
kapmasında 
gözaltına alınan 
araç şoförleri 
İsmail K. (27) ve 
kardeşi Nebi K. (22) 
ile mültecileri yurt 
dışına çıkarmayı 
planladığı iddia 
edilen H.Yusuf A. 
(62), çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı, 
İnegöl ilçesinde 
düzenlediği 
operasyonla, 
Diyarbakır'daki 
patlamadan birkaç 
saat önce, 14 
kilo C-4 patlayıcı 
ele geçirdi. 
Alınan bilgiye 
göre, bir ihbar 
üzerine harekete 
geçen Bursa İl 
Jandarma Komutan 
lığı, Diyarbakır'dan 
gelen araçları 
takibe aldı. 
Jandarma ekipleri, 
Bursa'ya gelen 
'Fiat Doblo' marka 
aracı İnegöl'ün 
Çakırçiftlik mevki

inde bulunan bir 
benzin istasyonun
da durdurarak 
arama yaptı. Araçta 
narkotik

köpeklerinin de 
katılımıyla yapılan 
aramada 14 kilo C-4 
tipi patlayıcı ile 1 
adet kaleşnikof silah

ele geçirildi. 
Operasyonda 1 kişi 
gözaltına alınırken, 
bölgeye çok sayıda 
istihbarat, terörle 
mücadele ve krimi- 
nal ekibi sevk edildi. 
Olayla ilgili gözaltı
na alınan şahsın 
detaylı sorgulamaya 
alındığı öğrenildi. 
Uzmanlar, bombanın 
Diyarbakır'daki pat
lamadan birkaç saat 
önce yakalan
masının dikkat çeki
ci olduğunu ifade 
ederken, eş zamanlı 
bir eylem planının 
söz konusu olup 
olmadığının ise 
araştırıldığını 
kaydetti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Malkî cinayeti davası karara kaldı
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Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi I
. TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
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ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

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

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

İş adamı Nesim 
Malki'nin Bursa'da 
1995 yılında 
öldürülmesiyle ilgili 
dava 7 Ocak tarihine 
ertelendi.
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
duruşmada, tutuklu 
sanık Oğuz Işıklı da 
hazır bulundu. Işıklı, 
Malki'nin öldürülme
siyle ilgili yürütülen 
soruşturma kap
samında aranırken, 6 
ay önce polise teslim 
olmuştu. Işıklı, aynı 
davayla ilgili Bursa 5. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
yargılanırken 16 
Ekimde yapılan 
duruşmada dava 
dosyasının "Malki

cinayeti davası" ile 
birleştirilmesine karar 
verilmişti. İş adamı 
Erol Evcil ile 
Burhanettin Türkeş, 
Şükrü Elverdi, Emin 
Menge ve Mücahit 
Çakal'ın da yargı
landığı davanın 
duruşmasına sanık 
avukatları da katıldı. 
Duruşmada söz alan 
Oğuz Işıklı, suçla
maları kabul etmey
erek, "Yaklaşık 10 yıl 
boyunca tüm olumsu
zlukları yaşadım. 
Kendi işteğimle tes
lim oldum. Emniyet 
aşamasında 3 gün 
boyunca sohbet adı 
altında sorgulandım, 
ancak mahkeme 
huzurunda da tüm

doğruları siyah ve 
beyaz olduğu şekilde 
izah ettim. Ancak 
tarafımca toplanan, 
toplanması gereken 
deliller yeterince 
toplanıp adıma yöne
lik iddialar yeteri 
kadar ispat edilme
den ve hukuki gereği 
bulunmayan mütalaa 
ile cezalandırma 
cihetine gidilmektey
im. Adalete ve huku
ka güveniyorum, hak
sızlığın giderileceğini 
düşünüyorum.
Tahliyemi talep ediyo
rum" diye konuştu. 
Mahkeme heyeti, 
duruşmayı karara 
bağlamak üzere 7 
Ocak 2007 tarihine 
erteledi.
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Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 
yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli Şi 

.. —Ege 
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

1 1 *
K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire g 

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Otobüsü yolcularla birlikle rehin aldılar

91

9

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

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
belediye otobüsle 
rine yapılan zammı 
protesto etmek iste 
yen bir grup, Kızıl 
ay'da EGO otobü 
sünü içindeki 
yolcularla birlikte 
rehin aldı.
Edinilen bilgilere 
göre, Kızılay'dan 
Mamak'ın Ege 
Mahallesi'ne hareket 
eden EGO otobüsü 
Ziya Gökalp Caddesi 
ile Mihatpaşa 
Caddesi'nin kesiştiği

noktaya geldiğinde 
içine yolcu olarak 
binen 8 kişilik bir 
grup tarafından dur
duruldu. Sol bir örgü 
te üye oldukları öne 
sürülen bu kişilerden 
ikisi otobüs şoförü 
nün aracı hareket 
ettirmesini engeller 
ken, diğerleri de 
kapıları kapatarak 
yolcuların araçtan 
inmesine mani oldu. 
Otobüs içinde cam
lara ulaşıma yapılan 
zamları protesto 
içeren dövizler asan

grup üyeleri daha 
sonra slogan 
atmaya başladı. 
Olay yerine çağrılan 
polis ekipleri hemen 
duruma müdahale 
ederek grubun I 
tüm engellemesine 
rağmen otobüsün 
kapılarınraçarak 
aracın içine girdi. 
Yolcuların arasına 
karışan grup 
üyeleri bir bir 
gözaltına alınırken 
yolcularda olayın 
şaşkınlığını ve 
korkusunu yaşadı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memura yüzde 
0,35 enflasyon

zammı

k
Türkiye İstatistik 
Kuru munun (TÜİK) 
tüketici fiyatları ba 
zında Aralık enflas 
yonunu yüzde 0,22 
olarak ilan etmesinin 
ardından, devlet 
memurları, memur 
emeklileri ve sözleş 
melilere, geçen yılın 
2. yarısı için yüzde 
0,35 oranında enflas 
yon zammı yapıl
masının yolu açıldı. 
TÜİK verileri üzerin 
den yapılan hesapla
malara göre, 2007 
yılının Temmuz? 
Aralık döneminde 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 4,35’lik artış 
oldu.Hükümetin 
2007 Bütçesindeki 
"6 aylık dönemlerde 
enflasyonun yüzde 
4*ü aşması halinde, 
aradaki farkın 
maaşlara yansıtıla
cağı" taahhüdü 
uyarınca, devlet 
memurlarına 
2007'nin ikinci 6 
aylık dönemi için 
yüzde 0,35 enflasyon 
zammı hakkı doğdu. 
Son durumda 
Bakanlar

Kurulunun, bu yıl 
başında uygulamaya 
girecek memur 
maaş katsayılarını, 
enflasyon farkını 
kapsayacak şekilde 
yeniden belirlemesi 
bekleniyor. Memura 
yüzde 0,35 
enflasyon zammı 
Buna göre maaşlara
önce 2007'nin 
enflasyon farkı yan
sıtılacak, daha sonra 
2008'in Ocak-Haziran 
dönemi için 
öngörülen yüzde 
2'lik zam maaşlara 
eklenecek. Devlet 
memurlarına da, 
15 Ocakta enflasyon 
farkı ve yeni yıl 
zammına göre 
hesaplanan 
maaşlar ödenecek. 
Enflasyon farkından 
kamudaki 
sözleşmeliler ile 
memur emeklileri de 
yararlanacak. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, memur 
emeklilerinin 
fark ödemelerini, 
daha sonra ilan 
edilecek bir tarihte 
yapacak

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN
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TEL: 513 26 50
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BAY ve BAYAN 
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BAYAN ELEMAN aranıyor.
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Şahin; “Bursa'nın dört bir taralına imza altık”
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
4 yılda Bursa'nın 
dört bir tarafına 
imza attıklarını 
belirterek, 
"Hizmetlerimizi 
Bursa'nın geleceği 
için yapıyoruz. 
Oy kaygısıyla 
çalışmıyoruz" dedi. 
Başkan Şahin, Bursa 
Nakliyat Taşıyıcıları 
Komisyoncuları 
Derneği'ni ziyaret 
etti. Şahin, ziyarette 
yaptığı konuşmada, 
her kesimin yanında 
olmaya özen göster
diklerini söyledi. 
Kamyoncu esnafının 
yaz-kış demeden evi 
ne ekmek götürmek 
için çalıştığını anla

tan Başkan Şahin, 
onların da sorunları
na çözüm bulmak 
ve dertlerini paylaş
mak için bir araya 
geldiklerini belirtti. 
Taşımacılığın yoğun 
potansiyele sahip 
zorlu bir meslek 
olduğuna dikkat 
çeken Şahin, kam 
yoncu esnafının 
yaşadıkları problem
lerde yanlarında 
olmaya çalıştıklarını 
anlattı. Kamyon 
garajının içindeki 
asfalt bakım ve 
zemin düzenlenmesi 
ile ilgili çalışmaların 
yapılacağını anlatan 
Başkan Şahin, esnaf 
tarafından istenen 
Ankara Yolu'ndaki 
üst geçit konusunda

da gerekli tetkiklerin 
yapılacağını bildirdi. 
Bursa'ya güzel 
imzalar atmak için 
göreve geldiklerini 
anlatan Başkan 
Şahin, "4 yılda ken 
tin dört bir tarafına 
güzel imzalar attık. 
Atmaya da devam 

ediyoruz. Ancak bu 
hizmetleri oya çevir 
mek için değil, ken 
tin geleceği için 
yapıyoruz. Hizmetin 
faydası sadece 
bugüne değil, 
şehrin ve çocuk
larımızın geleceğine 
de olur" dedi.

Bursa Nakliyat 
Taşıyıcıları Korniş 
yoncuları Derneği 
Başkanı Adil Beder, 
Büyükşehir Belediye 
si'nin kente sunduğu 
hizmetlerden duy
dukları memnuniyeti 
dile getirirken, 
Başkan Şahin'e 
teşekkür etti. Özel
likle yol, kavşak 
düzenlemeleri gibi 
çalışmaların kam 
yoncu esnafını 
oldukça rahatlatan 
hizmet olduğunu 
ifade eden Beder, 
Başkan Şahin ve 
ekibinin, her zaman 
halkı güldüren 
hizmetlere imza 
attığını söyledi. 
Dernek Başkan 
Yardımcısı Mehmet 

Kalyoncu ise 115 
firma, 255 üyesi 
bulunan ve 450'den 
fazla aracın hizmet 
verdiği TIR ve kam 
yon garajına verdiği 
hizmetlerden 
ötürü Başkan 
Şahin'e teşekkür etti. 
Kalyoncu, garajın 
asfalt ve zemin 
düzenlemesiyle 
ilgili çalışmaların 
kamyoncu esnafının 
işine önemfi bir 
konfor sağlayacağını 
sözlerine ekledi. 4 
Başkan Şahin, 
dernekteki ziyaretin 
ardından, kamyon 
şoförleriyle de 
görüşerek sohbet 
etti, dertlerini 
dinledi.

INTAM’da muamma sona erdi
Çekirge İntam böl
gesinde, 2006 yılının 
şubat ayında mey
dana gelen ve İntam 
95 ile 97 apartman
larının yıkılmasıyla 
sonuçlanan toprak 
kayması sonucu 
ortaya çıkan kar
gaşa, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversite
si ve Kandilli 
Rasathanesi’nden 
10 bilim adamı tara 
fından hazırlanan 
raporla son buldu. 
“Alınan önlemler 
faciayı önledi" 
Büyükşehir 
Belediyesi İmar 
Uygulama Şube 
Müdürü Rüstem 
Aktaş, Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen toplan
tının açılışında yap
tığı konuşmada, 14 
Şubat 2006 tarihinde 
ihbar üzerine İntam 
Bölgesi’nde yaptık
ları incelemede 
kayma tespit 
edildiğini, bir gün 
sonra İntam 95- 
97’nin tamamı ile 
İntam 99’un güney 
cephesinin ilk 4 
katının risk altında 
olduğunun rapor 
edilerek, mülk 
sahiplerine

bildirildiğini söyledi. 
Rapor sonrasında 
bölgede risk altında
ki binalarda oturan
lara boşaltmaları 
için tebligat 
yapıldığını anlatan 
Aktaş, ilgili kamu 
kuruluşlarından da 
bu binalara verilen 
altyapı hizmetlerinin 
kesilmesinin 
istendiğini bildirdi. 
Aktaş, boşaltma 
tebligatından 10 gün 
sonra ise kayma 
olduğunu hatırlattı. 
Rapor Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından onaylandı 
Bölgede 
incelemeleri gerçek
leştiren heyet adına 
raporla ilgili bilgi 
veren İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
Maden Fakültesi 
Uygulamalı Jeoloji 
Ana Bilim Dalı Öğre

tim Görevlisi Prof. 
Dr. Remzi Karagüzel 
ve İnşat Yüksek 
Mühendisi Sami 
Gültekin, İntam 95, 
97 ve 99 binalarının 
yapımı aşamasında, 
gerçekleştirilen 
kazıların bölgenin 
coğrafi yapısını 
zedeleyecek şekilde 
yapıldığını bunun da 
bugün İntam 95 ve 
97'nin yıkılmasına 
sebep olan şev kay
masının zeminini 
hazırladığını vurgu
ladı. Karagüzel, 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversite
si ve Kandilli 
Rasathanesi’nden 
10 bilim adamı 
tarafından hazır
lanan raporun Afet 
İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan onaylandığını 

bildirdi.Ayrıca, yine 
binaların arkasında 
bulunan istinat 
duvarlarının, inşaat 
metotlarına uygun 
yapılmadığının da 
altının çizen Prof. 
Dr. Karagüzel, 
Mercan Sokağı’nın 
genişletilmesi için 
yapılan dolgunun ve 
6 metrelik yeni bir 
istinat duvarının, 
mevcut sağlıksız 
yapıya sahip istinat 
duvarının yükünü 
daha da artırdığını 
kaydetti.
Büyük bir yıkıma yol 
açan kaymanın bir 
diğer sebebinin ise 
Mercan Sokak’ta 
gerçekleştirilen 
denetimsiz altyapı . 
çalışmaları olduğu 
ifade eden Prof. Dr. 
Karagüzel, özellikle 
TEDAŞ tarafından 
Baro Evleri önünde 
yapılan kazıların 
uzun süre kapatıl- 
mamasının, bölge 
deki toprak hareketi
ni hızlandırdığının, 
ayrıca bölgeye yeni 
yol açılmasının da 
toprak kaymasına 
etken olduğunun 
yapılan incelemeler 
sonucunda tespit 
edilerek rapora yan
sıtıldığını belirtti

Obezite ürünler 
okullarda 

satılmayacak
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, dengesiz beslen
me şişmanlığına 
(obezite) sebep 
olan ürünlerin okul 
kantinlerinde satıl
maması için milli 
eğitim müdürlükle 
rine yazı gönderdi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Sağlık 
İşleri Dairesi 
Bakanlığı tarafın
dan il ve ilçe milli 
eğitim müdürlükler
ine gönderilen 
yazıda, dengesiz 
beslenmenin 
şişmanlığa sebep 
olabileceği belirtil
erek okul kantin 
ve kafeteryalarında 
enerjisi yüksek 
ancak besin 
değeri düşük olan 
enerji içecekleri, 
gazlı, kolalı, 
aromalı içecekler 
ile kızartmalar ve 
cipslerin satışının 
caydırılmasını 
istedi.

KAYIP
34 ZEP 62 plakalı DX 55167735 nolü 

ORKUN ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş. ye 
ait TIR karnesi kaybolmuştur.

34 DV 0892 plakalı XB54925369 nolu ORKUN 
ULUSLARARASI NAKLİYAT LTD.ŞTİ. ne ait 
TIR karnesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür g

Yazıda ayrıca, 
Tarım ve Köy İşleri 
Bakanhğı'ndan 
üretim veya ithalat 
izni bulunan süt, 
ayran, yoğurt, 
meyve suyu, sebze 
suyu, taze sıkılmış 
meyve suyu ve 
tane ile meyve ve 
sebze satışının 
özendirilmesi 
gerektiğine 
dikkat çekildi. 
Açıklamada 
ayrıca, okul 
çevrelerinde 
sağlığa zararlı 
gıda satan 
seyyar satıcılarla 
büfe ve benzeri 
yerlerin gıda 
satışlarının 
önlenmesi 
gerektiği belirtildi. 
Milli eğitim 
müdürlükleri 
ise ilgili yazıyı 
okul müdürlerine 
göndererek 
gereğinin yapıl- j 
masını istedi, j

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Zencefil her 
derde deva

Türkiye’de 20 milyon hipertansiyonlu var

Soğuk kış günlerinin 
en korkulan 
hastalıklarından olan 
soğuk algınlığının 
yanı sıra hazımsızlık, 
dolaşım bozukluğu 
ve soğuk algınlığı 
gibi bir çok hastalığa 
deva olan zencefil, 
kış aylarında yoğun 
talep görüyor 
Zonguldak'ta 
yaklaşık 35 yıldır 
baharatçılık yapan 
Tahir Buyurucu, 
soğuk kış aylarında 
zencefil bitkisinin 
gribal enfeksiyon ve 
soğuk algınlığı gibi 
rahatsızlıkların yanı 
sıra hazımsızlık, 
dolaşım bozukluğu 
gibi bir çok hastalığa 
ilaç olduğunu 
kaydetti. 
Zonguldak'ta kış 
aylarında zencefil 
talebinde önemli 
derecede artış 
olduğunu kaydeden 
Buyurucu, zencefilin 
2007 yılı içerisinde en 
çok sattığı bitkiler 
arasında yer 
aldığını söyledi. 
Zencefil 
bitkisinin vücut 
jjsısını da arttırdığını 
da hatırlatan 
Buyurucu,

"Vatandaş'ın 
rağbet ettiği doğal 
bitkilerin başında 
zencefil geliyor. 
Zencefil her 
derde devadır. 
Zencefilin iyi 
geldiği hastalıkların 
başında hazımsızlık, 
dolaşım bozuklukları 
ve soğuk algınlığı 
gibi hastalıklar 
geliyor.

Aşırı yenilen 
yemeklerden sonra 
ve özellikle et 
yemeklerinden sonra 
alınması uygundur. 
Sindirim sistemini 
rahatlatır.
Uçak ve araba 
seyahatlerinde 
mide bulantısı 
ve kusma gibi 
şikayetlerde seya
hatin öncesinde 
alınması sonucunda 
hiçbir sıkıntı 
olmaz.
Aynı zamanda ısıtıcı 
özelliğinden dolayı 
soğuk algınlığı 
şikayetlerinde vücut 
ısısını yükselterek 
vücudu rahatlatır" 
dedi.
Buyurucu, ellerinde 
zencefil kalmadığını, 
sipariş verdiklerini 
söyledi.

Çukurova Üniversite
si (ÇÜ) Tıp Fakültesi 
Nefroloji ve 
Hipertansiyon Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi ve 
Ulusal Hipertansiyon 
Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Yahya 
Sağlıker, Türkiye'deki 
hipertansiyonlu 
sayısının 20 milyona 
ulaştığını söyledi. 
Sağlıker, hipertan 
siyonun bir kaç yıl 
öncesine kadar 
yüzde 23 civarında 
olan görülme sık
lığının, yüzde 30'lara 
ulaştığını ifade 
etti.Hastalığın art
masındaki nedenlerin 
başında stresin 
geldiğini belirten 
Sağlıker, "Her yaşta 
görülebilen hipertan
siyon, çağın en 
önemli hastalıkları 
arasında yer alıyor. 
Stres, hayat 
pahalılığı ve 
düzensiz beslen

Alzheimer hastası artıyor
Alzheimer Derneği 
Genel Sekreteri ve 
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroloji 
Ana Bilim Dalı 
Davranış Nörolojisi 
ve Hareket Bozukluk 
lan Birimi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Haş 
met Hanağası, dünya

menin tetiklediği 
hipertansiyonlu 
sayısı ise her geçen 
gün artıyor. Son 
araştırmalarımıza 
göre, Türkiye'deki 
hipertansiyonlu 
sayısı 20 milyona 
ulaştı" dedi. 
Tansiyonun ciddi ve 
kontrol altında tutul
ması gereken bir 
hastalık olduğunu 
belirten Sağlıker, yük
sek tansiyonun ise 
körlük, beyin kana

genelindeki alzheimer 
hastasının 2005 yılın
da 15 milyon olaı'ak 
belirlendiğini, 2050 
yılında sayının 114 
milyona ulaşmasının 
beklendiğini bildirdi. 
Hanağası, hastalığın 
genellikle 65 yaşın
dan sonra görülen en 

ması, felç, damar 
tıkanıklığı gibi 
sonuçlar doğurabile
ceğini söyledi.Normal' 
tansiyon değerlerinin 
120'ye 80 milimetre 
civa basıncı 
olduğunu anımsatan 
Sağlıker, "Halk deyi
mi ile 12'ye 8 olan 
değer, 14'e 9'u bulur 
ve geçerse tehlikelj 
boyuttadır. 16'ya 10'u 
bulursa daha ciddi 
boyuttadır, 18'e 11 ise 
korkunçtur" dedi.

sık bunama nedeni 
olduğunu söyledi. 
Alzheimerın, dünyada 
giderek artan yaşlı 
nüfus nedeniyle 
her geçen yıl daha 
da büyüyen bir 
sağlık problemi 
haline geldiğini ifade 
eden Hanağası,

Hipertansiyonun 
teşhisinin artık kolay 
konulduğunu ve 
tedavisinin başarıyla 
yapıldığını ifade eden 
Sağlıker, şöyle 
konuştu: "Sağlıklı 
şekilde yapılacak tan
siyon ölçümü kişinin 
hipertansiyon olup 
olmadığı hakkında 
bilgi verir. Kişi, hiper
tansiyon olduğunu 
baş ağrısıyla anlaya
bilir. Eğer bir kişide 
hipertansiyon varsa, 
enseden başlayan ve 
tepeye vuran baş 
ağrıları olur. Baş 
dönmesi, kalpte 
çarpıntı, göğüs sıkış
ması, göz kararması, 
burun kanaması, 
görme bozuklukları 
da diğer belirgin 
özellikleridir. Kim 
bunlarla karşılaşırsa 
hemen bir uzmana 
görünmeli ve kan 
basıncını mutlaka 
tespit ettirmelidir."

"Alzheimer 
hastalığına 
yakalananlar kadar 
bakanlar da zor bir 
dönem geçirir. Bu 
nedenle, sadece 
hasta ile değil, 
bakıcılarıyla da 
yakından ilgile- 
nilmeli" diye konuştu
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Fortis Türkiye Kupası
Bursa’da sergileniyor

Fortis Türkiye 
Kupası Bursa’da 
sergilenmeye 
başladı.
Kupa'nın içinde 
yer alacağı 12 
metrelik dev 
çadır Heykel'de 
Belediye'nin 
önündeki alanda 
kurulacak.
Çadırda futbolla 
ilgili çeşitli 
oyunların yanı 
sıra Fortis Türkiye 
Kupası ile 
hatıra fotoğrafı 
çektirmek de 
mümkün olacak. 
Grup maçlarının 
heyecanının 
başlamasından 
itibaren takımları 
mücadele eden 
şehirlerde sergile
nen Fortis 
Türkiye Kupası, 
4-5 Ocak 2008 
tarihlerinde 
Bursa’da olacak. 
Heykel'de

I Belediye'nin 
önündeki alanda 
kurulacak olan 
ve Kupa'nın 
sergileneceği

Galatasaray kafilesi Bursa’da

Galatasaray, Fortis 
Türkiye Kupası 
(D) Grubu'ndaki 
ikinci maçında 
bugün Bursaspor 
ile yapacağı 
karşılaşma için 
Bursa’ya geldi 
Bursaspor 
karşılaşmasının 
hazırlıklarını

Fortis Türkiye 
Kupası Çadın'nda, 
halka açık futbol 
temalı çeşitli 
eğlenceler de 
sunulacak. Fortis 
Türkiye Kupası'nın 
12 metrelik dev 
çadırında şut 
yarışması, parmak 

tamamlayan 
sarı-kırmızıh ekip, 
dün öğleden 
sonra
özel deniz otobüsü 
seferiyle Bursa’ya 
hareket etti.
Sarı-kırmızıh takım
da Linderoth, 
Lincoln, Okan ve 
Carrusca'nın sakat 

futbolu, online 
serbest atış 
yarışması gibi 
futbolla ilgili 
oyunlar 
oynanabilecek. 
Kupa ile hatıra 
fotoğrafı da 
çektirebilecek 
olan futbolseverleri 

tıkları bulunurken, 
Sonğ, Afrika Uluslar 
Kupası nedeniyle 
Kamerun Milli 
Takımı'nda yer 
alıyor. Volkan 
Yaman’ın ise 
üst solunum 
yolları enfeksiyonu 
bulunuyor.
Ayrıca, babasının 

ayrıca çeşitli 
sürpriz hediyeler 
bekliyor.
Fortis Türkiye 
Kupası Çadırı, 
elemeler süresince 
Anadolu'daki grup 
maçlarının yapıldığı 
diğer şehirleri de 
ziyaret edecek.

rahatsızlığını gerek 
çe gösteren Nonda 
ise henüz takıma 
katılmadı.
Bursa Atatürk 
Stadı’nda bugün 
saat 19.00'da 
başlayacak 
karşılaşmayı hakem 
Zafer Önder İpek 
yönetecek.

Bursa Devlet 
Tiyatrosu Uşakla 
“Ben Artist olmak 1 

istiyorum” adlı oyunu 
sahneleyecek

Bursa Devlet 
Tiyatrosu, 
2007-2008 
sezonunda tiyatro 
severleri Neil 
Simon'un’un 
yazdığı, Bilge 
Koloğlu'nun 
Türkçe'ye çevirdiği 
ve Abdullah 
Ceran’ın yönettiği 
"Ben artist olmak 
istiyorum" adlı 
oyunla buluşturuyor. 
Oyunun dekor 
tasarımı Behlüldane 
Tor, kostüm tasarımı 
Medine Yavuz, 
Işık tasarımı 
Önder Arık'a ait.

Euro 2008’e 4 milyar 
650 milyon izleyici

Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Başkan Vekili Affan 
Keçeci, EURO 
2008'in tüm 
maçlarının 4 milyar 
650 milyon kişi 
tarafından izlen
mesinin beklendiğini 
bildirdi.
TFF Merkez Hakem 
Kurulunca (MHK) 
Antalya'nın Belek 
beldesinde düzenle
nen 2007-2008 
Sezonu Devre Arası 
Hakem Semineri 
başladı. Seminerin 
açılışında konuşan 
Keçeci, futbolun 
ekonomileri yönetir, 
duruma geldiğini 
belirterek, FIFA'nın

Taner Turan, 
Arzu Tan 
Bayraktutan ve 
Elif Nutku rol 
alıyor. Oyunda, 
3 yaşından beri 
babasını görmeyen 
Libby adlı genç bir 
kızın artist olma sev
dasıyla Hollyvvood'a 
giderek senarist 
babasını bulması 
ve yüzleşmesi 
anlatılıyor.
Oyun, 17 Ocak 
perşembe günü 
saat 20.00’de 
Atatürk Kültür 
Merkezinde 
sahnelenecek.

yaptığı bir araştır
maya göre, 
dünyadaki her 22 
kişiden birinin futbol 
oynadığını söyledi. 
Keçeci, “Bu da 
dünyada 265 milyon 
kişinin futbol 
oynadığını ortaya 
koyuyor’’ dedi. 
EURO 2008'in 200 
ülkede televizyon . 
larda canlı yayın
lanacağını dile j 
getiren Keçeci, her 
maçı 150 milyon 
kişinin izleyeceğini 
kaydederek, “EURO 
2008'de tüm maçları 
4 milyar 650 milyon 
kişinin izleyeceği 
hesaplanıyor” J 
diye konuştu.

KAYIP Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 
Bölümünden aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. MELİH CİHAD SEL

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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REYHANLAR 
0TCM0TÎU 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

CHP İlçe kongresinde hedef yerel seçimler gösterildi

CHP Cem Gülere emanet

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
CHP’de kongre havası

Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağan İlçe 
Kongresi dün yapıldı.

İki genç adayın ilçe başkanlığı için çe 
kiştiği kongreyi Cem Güler kazandı.

Uzun yıllardır CHP kongrelerini izlerim.
Son yıllarda CHP kongreleri iyiden iyiye 

sönük geçmeye başlamıştı.
Bunda en önemli etken, partinin ikti

dara gelememesiydi.
Biraz da sol kesimin kongrelerde hava 

atmasını pek becerememesi yatıyordu.
Dilek Aile Çay Bahçesinde yapılan kon

gre geçmiş yıllara göre daha hareketli 
geçti. Devamı sayfa 5’de

Dün yapılan Cum 
huriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe Kongresi 
heyecanlı ve çekişmeli 
geçti. Cem Güler ile 
Mehmet Uğur Sertas- 
lan’ın ilçe başkanlığı 
na aday olduğu 
kongrenin galibi Cem 
Güler oldu. Seçimlerde 
Güler 84, Sertaslan 
listesi ise 68 oy aldı. 
Haberi sayfa 3’de

Türkiye 
genelinde 

çalıntı araç 
alarmı

Diyarbakır'da 5 kişi 
nin ölümüne neden 
bombalı aracın pat- 
latılmasından sonra 
Van ve Bursa'da 
bomba yüklü 2 mini 
büsün yakalanması 
üzerine yurt gene 
linde çalıntı alarmı 
verildiği belirtildi. 
Haberi sayfa 8’de

Ki; LASTİĞİ ALIRKEN
BİZE DANIŞMAYI

UNUTMAYIN I
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI 

İstiklal Cad. No: 104 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 11 75

77FULDA

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

Buluşma
Devlet - yurttaş....

Bursa Valisi Şahabettin Harput'un 
devlet-yurttaş ilişkisindeki yaklaşımına 
bakınız..

"Siz devletten hesap mı soruyor
sunuz?"

Kime demiş:
İznik gölü'nde çocuklarını kaybeden 

acılı ailelere..
Devletten kim hesap soracak..
Yurttaş değil mi?
TBMM'nin üyeleri kimler?
Uzaylı yaratıklar mı?
Vali,kaymakam,emniyet müdürü kim?
Başka gezegenlerden ufolarla mı geldi 

ler?
Hepsi bu ülke topraklarında yaşayan 

anne babalardan T.C. Yurttaşı olarak doğ
dular.

Sayın vali şunu hiçbir zaman unutma 
yınız ki üzerine oturduğunuz koltuğun 
gerçek sahibi yurttaştır.

Bu durum Türkiye Cumhuriyeti anaya 
sasıyla da güvence altına alınmıştır.

Elbetteki hesap da soracaktır...
Görev anımsatması da yapacaktır.
Çünkü devlet görevlileri yurttaşın 

hizmetindedir..
Çünkü devlet görevlileri maaşlarını 

yurttaşların ürettiği gelirlerden elde etmek
tedirler.

Gerçi..
Vali bu davranışını durduk yerde 

göstermiyor..
Güvenceleri var.
En büyük güvencesi de onu o makama 

getiren siyasal otorite..
Ama sayın vali unutmayınız ki düşmez 

kalkmaz bir tek Allahtır.
Sahi; Devlet nedir? İn midir cin midir? 

Yoksa hayal ürünü bir organ mıdır?
Devlet; yurttaşlarının akla gelen tüm 

gereksinimlerini karşılamak üzere oluştu
rulan dev organizasyon.

Devlet, özel yararlarla toplumsal yarar
lar arasındaki dengenin sağlıklı oluşması 
için getirilmiş bir güvence...

Öyleki;
Yurttaşın can ve mal güvenliği..
Yurttaşın sosyal güvenliği..
Sağlığı..
Eğitimi..
Adaleti... devletin doğrudan sorumluluk 

alanındadır.
Türkiye'de her zaman yaşanan devlet- 

yurttaş çatışması, sadece yasa değişikliği 
ya da hükümet değişikliği ile çözülebile
cek sorunlar değildir.

Sorunlar, Anayasal ve yasal sistemin 
otoriterliği ile ilgilidir.

Devlet yurttaş ilişkisinde, ne yazık ki 
devleti yücelten ve yurttaşın neredeyse 
devlet için var olduğu tezini işleyen hukuk 
sal düzenlemeler bulunmaktadır.

Devletin, yurttaşın hizmetindeki bir araç 
olarak görülmesi zihniyetinden, Türkiye'yi 
yöneten politik ve bürokratik kadrolar 
uzaktır.

Daha güzel yarınlar için, yaşamın her 
alanında çatışma yerine uzlaşmayı, kavga 
yerine hoşgörüyle gelen barışı, karanlık 
yerine aydınlığı seçmeliyiz.

Birey-toplum-devlet ilişkisini seçenler, 
seçilenler, bürokratlar ve teknokratlar ola 
rak akılcı ve sağduyuyla yürütebilme yetisi 
ni kazandığımızda, bizlere daha uygar ve 
mutlu bir dünyanın kapılarının açılacağını 
unutmamalıyız.

<■

İlk dönem 25 Ocak’ta sona eriyor
Yeni düzenlemelerle 
başlayan 2007-2008 
eğitim-öğretim yılın
da ilk dönem 25 
Ocak'ta sona eriyor. 
Bu yıl Orta Öğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
me Sınavı (OKS) 
yerine getirilecek 
olan Seviye Belirle 
me Sınavı'nın (SBS) 
denemesi yapılırken, 
100'lük not sistemi 
ilköğretim okullarına 
da uygulanmaya 
başlandı. 2007-2008 
eğitim yılında ikinci 
dönem 11 Şubat 
2008'de başlayacak, 
son ders zili ise 13 
Haziran 2008'de 
çalacak.
Yeni düzenlemeler 
ile 10 Eylül 2007 gü 
nü başlayan 2007- 
2008 eğitim-öğretim 
yılında ilk dönem 25 
Ocak'ta sona eriyor. 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın (MEB) eğitim- 
öğretimin kalitesini 
artırma çalışmaları 
neticesinde yaptığı 
yeni düzenlemeler

ile başlayan 2007- 
2008 eğitim öğretim 
yılında birçok 
değişiklik yapıldı. 
Yeni dönemde en 
önemli değişiklikler
den biri OKS siste
minde yaşandı. İlköğ 
retim 6 ve 7. sınıflar 
için ilk kez Haziran 
2008’de yapılacak 
olan SBS'nin dene 
mesi 27 Aralık 2007 
tarihinde yapıldı. 
Ankara, Bursa, 
Denizli, Diyarbakır, 
Hatay, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Malat 
ya, Samsun, Trab 
zon ve Van'da ger 
çekleştirilen sınava, 
resmi ve özel okul 
lar arasından seçi

len 250 ilköğretim 
okulundan 
yaklaşık 50 bin 
öğrenci katıldı. 
İLKÖĞRETİMDE 
SINAVLARA 
STANDART 
Bu eğitim yılı başın
da yapılan düzen
lemeler neticesinde; 
öğrencilerin her der
sten aldığı notlar da 
yılsonu başarı orta
lamasını etkiliyor. 
Bu nedenle öğrenci
lerin bütün dersler
ine ağırlık vermesi 
gerekiyor. Bu yeni 
sistemle öğrencinin 
okul başarısının ön 
plana çıkarılması 
amaçlanmıştı. 
Ayrıca MEB'in, orta

İr £®i

Offl'llllikliiBBillllll 
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 Apartmam’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 Fax: 513 17 94

öğretimde 
geçen yıl başlattığı * 
100'lük not sistemi 
bu dö nem ilköğre
tim okullarına da 
uygulanmaya 
başlandı.
Yapılan yeni bir 
düzenleme netice 
sinde ilköğretimde 
sınavlara standart 
getirildi.
Bu dönem uygulan
maya başlayan 
sistem ile her 
dersin yazılı 
sınavlarında en az 
üç soru sorulacak, 
görsel sanatlar, 
beden eğitimi, 
müzik, teknoloji ve 
tasarım dersleri dı 
şındaki derslerden 
her dönemde en 
az bir kez ortak 
sınav yapılacak. 
Geçen yıl 5 ilde 
pilot uygulaması 
yapılan ‘Medya 
Okuryazarlığı' dersi 
de bu yıl 6, 7 ve 
8'inci sınıflarda 
seçmeli ders 
olarak okutulmaya 
başlandı.

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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CHP İlçe kongresinde hedef yerel seçimler gösterildi

CHP Cem Güler’e emanet ozcan vura 11933@hotmail.com 

www.milliyet/blog/özcan vural

YauYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Dün yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Kongresi 
heyecanlı ve çekişmeli geçti. Cem Güler ile Mehmet Uğur Sertas 
lan’ın ilçe başkanlığına aday olduğu kongrenin galibi Cem Güler

| oldu. Seçimlerde Güler 84, Sertaslan listesi ise 68 oy aldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün yapılan CHP 
Gemlik İlçe 
Kongresinin galibi 
Cem Güler oldu. 
Dilek Aile Çay 
Bahçesi’nde dün 
saat 13.oo de 
başlayan kongrede 
Cem Güler 84 oy 
alırken, diğer 
başkan adayı Meh 
met Uğur Sertaslan 
68 oyda kaldı.
9. CHP Gemlik İlçe 
kongresine CHP 
Bursa Milletvekili 
Abdullah Özer, 
PM üyesi eski 
Milletvekili Mustafa 
Özyurt, eski 
Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık, İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan, siyasi 
parti başkanları, 
sivil toplum 
örgütleri ile çok 
sayıda partili katıldı. 
Divan Başkanlığına 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan ile 
katipliklerine Cafer 
Taylan ile Neslihan 
Yıldırım’ın getirildiği 
kongrede, mali 
rapor ile çalışma 
ve denetim raporları 
okunarak kabul 
edildi.
Kongrenin açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Başkanı Cem 
Güler, "Son 15 yılda 
Gemlik neden gerile
di, belediye yöneti
minden memnun 
olan var mı?
Gemlik'in sorunlarını 
tek tek çözmek için 
yönetim oluşturduk. 
Amacımız kongreyi 
değil, Gemlik'i 
kazanmaktır." dedi. 
Adaylardan Mehmet 
Uğur Sertaslan ise 
geçmişi didiklemek 
yerine Gemlik’i 
kazanmak için çalışa 
caklarını belirterek, 
"Bazı insanlar 
değneksiz köyde 
çobansız dolaşır 
misali ortalıkta 
gezinir oldular. 
Kapıları tüm 
Gemliklilere açılmış, 
halkla birlikte 
tabanıyla barışık 

bir yerel.yönetirn 
için çalışacağız. 
dedi.
Eleştiri konuşma 
larında ise bazı 
eski yönetim kurulu 
üyeleri kendilerine 
yapılanları eleşti 
rirken Bursa 
genelinde oy 
oranı artan ender 
ilçelerden birinin de 
Gemlik olduğunu 
vurguladılar.
İçinde CHP'li meclis 
üyesinin bulun
madığı mecliste 
çalışmaların randı
manlı olmadığını 
da öne süren 
konuşmacılardan 
Osman Turan, 
il yönetimini kaos 
yaratmakla suçladı. 
Turan, "İl yönetimi 
kaosu çözmek 
yerine, Umurbey 
Belde Belediye 
Başkanıyla yemek 
yiyerek kendisine 
gelecek belediye 
seçimlerinde 
adaylık teklifi 
götürmüştür.
Bu etik ve „
demokratik değildir. 
şeklinde konuştu.
Eski Bursa 
Milletvekillerinden 
PM üyesi Mustafa 
Özyurt ise seçim 
hezimetinin Genel 
Merkez tarafından 
seçime iyi hazırlana- 
mamanın neden 
olduğunu ifade 
ederken "Seçime 
bodoslama girdik 
ve kaybettik." dedi. 
AKP’nin Milletvekil 
lerin birlikte 
kamplarda bir > 

3!Ü

araya gelerek, 
seçim hazırlığı yap
tıklarını da hatırlatan 
Özyurt, "Biz ise, 
bir kez bile toplana
madık. Ben 4.5 yıllık 
milletvekilliği 
dönemimde genel 
başkanımızla 5 daki
ka bile görüşüp 
konuşamadım." 
şeklinde konuştu. 
SEÇİMLERE 
GİDİLİYOR 
Konuşmaların 
ardından İlçe Seçim 
Kurulu tarafından 
başlatılan oy 
kullanma işlemi, 
saat 17.00 ye 
kadar sürdü.
Oyların sayımında 
adeta nefesler 
tutulurken, beyaz 
listeyle seçime giren 
Cem Güler listesi, 
kullanılan 152 oyun 
84'ünü alarak 
seçimin galibi oldu. 
Pembe listeyle 
seçime giren 
Mehmet Uğur 
Sertaslan'ın 
listesi ise 
68 oyda kaldı.
Atama ile göreve 
gelen ve seçim 
kazanarak ilçe 
başkanlığına 
seçileh 
Cem Güler 

başkanlığındaki 
CHP İlçe yönetimi 
şu isimlerden 
oluştu:
1- Cem Güler
2- Ahmet Hulusi 
Aydın
3- Güzin Bozkurt
4- Halide Bulut
5- Ayten Çipli
6- Binali Derin
7- Cem Erbakan ı 
8- Asuman 
Gözüpek
9- Emel Kaptan 
10- İsbir Özgür 
11- Ali Palabıyık 
12- Zafer Ülgert 
13- Özgür Yalçın 
14- Özcan Yerlikaya 
15- Uğur Yıldırım 
BERABERLİK 
SÜRECEK
32 İl Delegesinin de 
seçildiği 
CHP İlçe 
Kongresinden 
sonra İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan 
Cem Güler ve Uğur 
Sertaslan’ı kutladı., 4 
Gelecekte yapılacak 
yerel seçimler 
için birlikte çalış
malarını isteyen 
Akdoğan, “Seçim 
yarışı kongrede bitti. 
Bundan sonra 
CHP’yi büyütmek 
için beraber çalışa
caksınız" dedi.

Nostalji güzeldir....
Nostalji güzel ama çok zaman hüzün

lüdür..
Geri olana övgü ve özlem de ancak 

yaşlı dedelerimizin, ya da hepten azgın din 
yobazlarının erdemidir!

Otobüsler on kuruştu, zam gelip yirmi 
kuruşa çıktığı zaman on beş yaşında idim, 
çok bozulmuştum .,

O devirlerde hemen hemen hiçkimsenin 
arabası yoktu.

Büyük şehirlerde bir yere ziyaret için 
gitmek şimdiki gibi yarım saat değil, bütün 
bir gündüz sürerdi ve gidilen yerde de 
“yatıya kalınırdı”...

Aynı gün dönmek çok zordu.
“Akide şekerini (naneli var limonlu var) 

on paraya alırdım, ortası delikli iki buçuk 
l kuruş büyük paraydı, sonra şekerede 

zam geldi, çok kızdım ama memlekette 
şeker sanayii yoktu ki, Tahtakale’de 
üretiliyordu o dandik şekerler...

Ayakkabılarımızın altı pençeli, çorap 
lârımız yamalı idi ama bizden çok mutlu, 
şen şakrak idik,...,

Siz övgüler düzüldüğüne bakmayın, 
“bayram yeri” çeşitli yerlerinde kurulup 
kaldırılan uyduruk bir kasaba eğlencesiydi.

Elektronik devriminin çocuklarına 
dönme dolaba binmenin keyfini anlatın da 
size uzaydan gelmiş gibi baksınlar... 
içlerinden kahkaha ile gülsünler...

Teknoloji gelişince yaşama biçimi de 
değişir. Şimdi; Mendil, artık bayramda eli 

| öpülen “ninelerin” verdiği bir armağan 
değil, lüks mağazalardan paketle alınan bir 
“metadır”, hem de banka kartlarının “puan
ları” ile, para bile vermeden.

Çünkü dedemin - ninemin zamanında 
kapitalizm yoktu,

Kavunlarla karpuzları sedir altına sırala
mayı, kavurma yapmayı, suyu küpten 
maşrapayla içmeyi, salça ve erişte yap
mayı, yemeği de teldolapta saklamayı ter
cih ediyorsanız, o zamanları özleyip geri 
dönebilirsiniz....

Memur çocuklarına bayram kundurası 
ancak Sümerbank’tan alınırdı, başka yer 
yoktu...

Sınıflarımızda yirmi öğrenci ile kaliteli 
eğitim yapılırdı..

Tıpkı bunun gibi, futbolda Ekerbiçer, 
Lefter, Metin falan filan nostaljisinin de 
hiçbir anlamı yoktur, pek konuşulmazdı., 
seksen değil kırk yıl önce bile futbolun ne 
kadar ilkel, ne kadar “durarak” oynandığını 
bilemezsiniz..

Ama siz toprak sahada top oynamayı 
seviyorsanız, çamura batarak oynardınız..

Yalnız iyi tarafı Türkle türk oynar, Arabi, 
Brezilyalısı, Almanı olmazdı..

Şimdi yirmimci asırda kimilerinin de, 
açıkçası gericilerin “peygamber efendimi 
zin asr-ı saadetine geri dönelim” dedikleri 
gibi...

Yani PKK’ya karşı F-16 değil ok ve yay 
kullanalım örneğin.

Dağları bombalamak yerin hendeL 
kazalım da müşrikler önüne gelince şaşırıp 
kalsınlar.

Olur mu dersiniz ?
Bunları isteyenler kta da ..
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Açık ilköğretim sınavı 26-27 
Ocak’ta Gemlik’te yapılacak

1004 köy yolu 
ulaşıma kapandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Açık İlköğretim 
sınavları 12-13 
Ocak'ta Gemlik'te 
yapılacak. 
26-27 Ocak 2008 
tarihinde yapılacak 
olan Açık otaöğre- 
tim sınavlarının 
da Gemlik'te 
yapılabileceği 
belirtildi. Açık 
ilköğretim ve 
orta öğretim 
olmak üzere 
Gemlik'te 1500 
okuyan öğrenci 
bulunuyor.
Konuyla ilgili 
yazılı açıklama 
yapan AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, dernek 
ve sivil toplum 
örgütleri ziyaret
lerinde açıköğretim 
sınavlarının 
Gemlik'te yapılması 

I konusunda

isteklerle karşılaştık
larını belirterek 
bu konuyu 
gerekli yerlere 
aktardıklarını ve 
olumlu sonuç 
aldıklarını söyledi. 
Halkın sorunlarıyla 
yakından ilgilendik
lerine dikkat 
çeken AKPİ İlçe 
Başkanı Şahin, 
'İlk olarak açık 
ilköğretim sınavları 
ilçemizde yapılacak 
Sonra Ortaöğretim 
sınavları.

Sınavların ilçemizde 
yapılmasıyla 
birlikte öğren 
çilerimiz Bursa'ya 
gitmekten 
kurtulmuş olacak' 
dedi.
FAKÜLTE VE 
MOTORLU 
TAŞITLAR SINAVI 
Açıköğretim 
Fakültesinde de 
Gemlik'te çok 
sayıda öğrenci 
olduğunu 
vurgulayan 
AKP İlçe

Başkanı Enver 
Şahin, Açıköğretim 
Fakültesi 
sınavlarının da 
ilçemizde yapılması 
için çalışmaların 
sürdüğüne işaret 
ederek,'İnşallah 
bundan da 
bir netice alırız. 
Fakülte sınavları 
da İlçemizde 
yapılır. Ayrıca 
Motorlu Taşıtlarda 
yazılı sınavının 
da Gemlik'te 
yapılması için 
çalışmalarımız 
sürüyor. Bu anlam
da da görüşmelerimi 
z olumlu geçti. 
İnşallah her iki 
sınavda 
Gemlik'te 
yapılır. Öğren 
çilerimiz ve 
Sürücü adaylarımız 
Bursa'ya gitmekten 
kurtulur' açıkla
masını yaptı.

Elazığ, Ordu, Amas 
ya, Hakkari, Düzce, 
Zonguldak, Bartın, 
Karabük ve Şırnak 
ta kar yağışı nede 
niyle 1004 köy yolu 
ulaşıma kapandı. 
Elazığ'da etkili olan 
kar yağışı nedeniyle 
çok sayıda köy ve 
mezranın yolu 
ulaşıma kapandı. 
Kentte, 285 köy 
yolu ulaşıma kapa 
nırken, 283 mezra 
nın da köylerle 
bağlantısı kesildi. 
Yetkililer, 1771 
kilometrelik köy 
ve mezra yolunda 
ulaşımın sağlana

madığını bildirdiler. 
Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünde 
oluşturulan 
Karla Mücadele 
Kriz Merkezinin 
24 saat hizmet 
verdiğini belirten 
yetkililer, "Köy 
ve mezra yollarının 
açılması için 
9 ekip oluşturduk. 
Ekibimiz çalış
malara başladı. 
Hava şartlarının 
izin vermesi 
durumunda
kapalı yollar 
en kısa sürede 
açılacak" 
dediler.

UMURBEY DUGUN SAKIMI

J ra
HİIEBEEm 
tapın 
hep

? MİLİM

HAFTA İÇ CCMIV6T ALANA 
KINA SALONU ÜCRETSİZ

ffiMEHOipBU 
pBÇEBffl

2.000.00 ■ YTL

PEŞİN FİVATINA
12 AV TAKSİT 

ÜSTELİK KREDİ KARTI 
DERDİ OLMADAN
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CHP’de kongre havası
İster iktidarda olsun, ister 

muhalefette, siyasi partilerin kong 
releri yerel oldukları için her 
zaman önemlidir.

Hele kongreye iki liste giriyor
sa o zaman daha da önem kaza 
nır.

Sonuçta her yarışmada olduğu 
gibi siyasi partilerin seçimlerinde 
de bir kazanan olur.

CHP İl Yönetiminin Erdem Ak 
yürek'i görevden almasıyla baş 
layan yeni dönem, kongre ile nok
talandı.

Geçici göreve atanan Cem 
Güler, partinin yönetim kade 
melerinde çeşitli yıllarda görev 
yapmış genç bir kişi.

Karşısına aday olarak çıkan 
Mehmet Uğur Sertaslan ise, genç 
yaşında ilçe başkanlığı yapmış, 
Belediye Başkanlığı için aday 
adayı olmuş, tecrübeli- bir isim.

Adaylar, bugüne kadar CHP 
ilçe başkanlığı yapmış olanların 
belki de en gençleri..

Yaşlı siyasetçilerin siyaset sah
nesinden çekilmediği ülkemizde, 
genç kişilerin görevlere gelmesi 
bence sevindirici bir olay..

CHP İlçe Kongresi bir çay bah 
çesinde yapıldı.

Bence siyasi parti seçimleri 
için yer seçimi uygun değildi. 
Neden ise salonun tümü kongreye

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

,1.- kadri__guler@hotmail.com

ayrılmış bir havası yoktu.
Bir kısım insanlar kahvehane 

ortamında arkalarda kongre izle
mek yerine sohbet ederek havayı 
bozuyordu.

Ses düzeni yetersizdi.
Tüm bunlara karşın, ilgili bir 

kongre oldu.
İki tarafın listelerinde tanınmış 

isimler yanında, siyasete yeni gi 
renler de vardı.

Kongrede coşkulu bir ortam 
olmadı.

Olgun ve kaliteli bir genel kurul 
izlendi.

İki başkan adayı da yaptıkları 
konuşmalarla birlik ve beraberlik 
yanında yerel seçimlerde Gem 
lik’in belediye başkanlığının mut
laka kazanılması gereğini işaret 
ettiler.

Yani kim kazanırsa kazansın, 
hedef Yerel seçimlerdi.

Konuşmacılardan Mimarlar

Odası Başkanı Osman Turan, 
Akyürek yönetimini görevden 
alan İl Başkanına yüklendi.

O’nu demokratik olmamakla 
suçladı.

Daha önemlisi, Umurbey Bele 
diye Başkanı Fatih Mehmet Güler 
ile yediği bir yemekte kendisine 
Gemlik Belediye Başkanlığı’na 
aday olmasını istediğini iddia etti.

Bunun doğru olup olmadığını 
ilgililerine soracağız.

Bu iddia önümüzdeki günlerde 
daha da konuşulacak.

Aslında bir süredir konuşulu 
yor da..

CHP İlçe Başkanlığına atanan, 
dün de seçimleri kazanarak ilçe 
başkanlığını güçlendiren Cem Gü 
ler, Umurbey Belediye Başkanının 
kardeşi.

Bunu Cem’e daha önce sor
muştum.

Yerel seçimlerle ilgili zamanın 

çok olduğunu güçlü bir aday bula
caklarını ama önce ilçe kongre 
sinin yapılacağını söylemişti.

Fatih Mehmet Güler adı CHP’de 
tutar mı bilmem.

Ama, yabana da atılmaz.
Her şeyden önce Güler, hala 

ANAP’lı..
Bir de olaya Fatih Bey’in açı 

sından bakmak gerekir.
Siyasette ortaya erken çıkar 

san, önüne taş koyarlar.
Zamanlama önemlidir.
CHP İlçe kongresi olgun bir 

ortamda başladı, olgun bir şekilde 
bitti.

Sandık açılıp oylar sayılmaya 
başladığında nefesler kesildi.

Bir Cem önde, bir Uğur..
Çetele tutanlar birbirine bakı 

yor.
Bir ara Cem oldukça öne 

geçince, Uğur Sertaslan arayı 
kapayamadı.

Kongrede 152 delege oy kul
lanmıştı. Cem ile Sertaslan arasın
da 16 fark doğdu.

Sizin anlayacağınız çekişmeli 
bir seçim oldu.

CHP’de yeni bir dönem başlı 
yor.

Cem Güler, eski ve yeniyi 
biraraya getirir, partide canlanma 
sağlarsa, bu yerel seçimlere yan
sır. Hayırlı olmasını diliyorum.

Halim Yiğit 
vefat etti

Akbank Gemlik 
Şubesi eski 
müdürlerinden 
Halim Yiğit 
vefat etti.
Gemlik Akbank 
Şubesi’nde 
bankacılığa 
başlayan Halim 
Yiğit, uzun 
yıllardan sonra 
çalıştığı bankanın 
müdürlüğünü 
yaptıktan sonra 
Orhangazi 
ve Bursa 
Şubelerinde de 
müdürlük yaptı. 
Yakalandığı 
amansız hastalık 
nedeniyle uzun 
süre tedavi gören 
Yiğit, geçtiğimiz 
günlerde yeniden 
rahatsızlanarak 
hastaneye 
kaldırıldı.
Hastanede yapılan 
tüm müdahalelere 
karşın kurtarıla- 
mayan sevilen 
bankacı Halim 
Yiğit yaşama
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Halim YİĞİT

veda etti. 
HalimYiğit’in 
cenazesi 
Cumartesi günü 
öğle namazından 
sonra kılınan 
cenaze namazı 
ardından Gemlik 
İlçe Mezarhğı’nda 
sevenleri 
tarafından 
toprağa verildi. 
Halim Yiğit’in 
cenazesinde 
Akbank camia 
sından şube 
müdürleri de 
biraraya geldi.

Zanlı, patlayıcı 
yüklü araçla 
yakalanmıştı. 
Bursa'nın 
İnegöl ilçesinde 
patlayıcı yüklü 
araçla yakalanan 
zanİı tutuklandı. 
Zanlı, tahrip 
gücü yüksek 
patlayıcılar 
taşıyan araçla, 
Bursa'nın 
İnegöl ilçesi 
yakınlarında

Bursa zanlısı
tutuklandı

jandarma ekipleri 
tarafından 
Cuma günü 
yakalanmıştı. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'nde 
sağlık kontro
lünden geçirildikten 
sonra İnegöl 
adliyesine 
sevk edilen 
zanlı, buradaki 
sorgusunun 
ardından 
tutuklandı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Uyuşturucu operasyonumla
Mişi gözaltına alındı

Edirne ve İstanbul'
daki operasyonlar
da 19 kişi gözaltına 
alındı.
Emniyet güçlerinin 
uyuşturucu tacir
leriyle mücadelesi 
hız kesmiyor.
Edirne ve İstanbul'
da yapılan operas 
yonlarda 66 kilo
gram eroin, 240 
kilogram esrar ve 
16 kilogram afyon 
sakızı ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 19 
kişi gözaltına alındı. 
Kapıkule sınır 
kapısında, yurtdışı- 
na çıkacak bir 
TIR'da yapılan ara
mada 66 kilogram 
eroin ele geçirildi. 
Eroinin Hollanda ve 
Belçika'ya götürü 
Imek istendiği 

öğrenildi. Olayla 
ilgili 16 kişi 
gözaltına alındı. 
İstanbul Küçükçek 
meçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
polis ekiplerinin 
Altınşehir civarın
da, asayiş uygula
ması sırasında dur
durdukları bir 
kamyonette de, 240 
kilogram esrar ele 
geçirildi. Olayla 
ilgili 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Gümrük Muhafaza 
ekiplerinin Per 
dik'te İran plai lı 
1 ir TıR'da yaptığı 

imada ise 16 
n afyon 
julundu.

jyruklu
Tik sürücüsü 
gözaltına alındı
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Dicle Nehri'nde PKKIılarla çalışma
Şırnak'ın Silopi 
llçesi'nde, Dicle 
Nehri'ni botla geç 
meye çalışan bir 
grup DKK‘h ile 
güvenlik güçleri 
arasında 
önceki gün kısa 
süreli bir çatışma 
yaşandı. 
GenelkurrAay 
Başkanhğı'nînJnter- 
net sitesinde yer 
ala>. “Terörle 
Mücadele” başlıklı 
duyuruya göre, 
Şırnak'ın Silopi İlçe
si Türkiye-Suriye 
sınır hattında, 
Dicle Nehri'ni 
botla geçmeye 

çalışan ve güvenlik 
güçlerinin dur

ihtarına uymayan 
bir grup terör 
örgütü mensubu 
ile kısa süreli bir 
çatışma yaşandı. 
Olayda herhangi 
bir can kaybı ya da 
yaralanma 
yaşanmazken,

teröristler Suriye 
tarafına kaçtı. 
Bölgede yapılan 
arama ve tarama 
faaliyeti sonucunda 
ise 7 adet 
Kaleşnikof piyade 
tüfeği, 5 adet 
şarjör, 10 adet dolu

Erdoğan; “PKK çaresiz ve amaçsız
Diyarbakır'a giden 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Yerinde inceleme 
lerde bulunmak ve

I DiyarbakIrlI kardeş
lerimize başsağlığı 
dilemek ve onlarla 
dayanışma içinde 
bulunduğumuzu 
göstermek için 
bakan ve mil'etvekili 
arkadaşlarıma 
beraber Diyarbakır 
dayız" dedi. 
"Bombalı saldırının 
hiç bir insani değer 
tanımayan, hiç bir 
vicdana sığmayan

büyük bir saldırı 
olarak nitelendiren 
Başbakan Erdoğan, 
"Terör örgütü hiç bir 
ayrım yapmayan 
Özelliğini göster
miştir. Terörün 
gerçek yüzünü acı 
bir şekilde Diyarba 
kır’d a ikinci kez bu 
ölçekte görmüş bulu 
nuyoruz. Hedef sade 
ce Diyarbakır değil 
bütün Türkiye'dir. 
Birliğimizdir, 
beraberliğimizdir 
aramızdaki dayan- 
mışmadır. Bu eylem 
buna yöneliktir"

diye konuştu 
Erdoğan sözlerini 
şöyle sürdürdü: "En 
güzel cevabı bir kez 
daha millet olarak 
beraberlik ve daya 
nışmamızla veriyo 
ruz birbirimize daha 
çok kenetleniyoruz 
ve kenetlene ceğiz. 
Hain saldırı, terör 
örgütünün sadece 
çaresizliğini değil 
aynı zamanda 
amaçsızlığını da 
gözler önüne ser
miştir bu yolla hiç 
bir yere varılamaya
cağı açıktır. Masum

insanların 
gencecik çoçuk- 
I arı m izin hayatına 
kastederek hiç 
bir şey elde ede- 
meyecekmeri açıktır. 
Terör örgününü 
elebaşıları kendileri
ni ele vermiştir. 
Hiç bir zaman 
benim kürt kökenli 
vatandaşla rımın 
temsilcisi ol 
mamıştır, olmaya
caktır. Bu saldırıda 
ölenler benim 
Kürt kökenli 
vatandaşlarım 
değil mi ? "

I ÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ /e EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR... 

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

&

y

Körfez Ofset

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Kaleşnikof piyade 
tüfeği mermisi, 
1 adet bot ele 
geçirildi. 
Ote yandan, 
Tunceli'nin 
Çemişgezek 
ilçe merkezinde, 
güvenlik güçleri 
tarafından yapılan 
çalışma sonucunda, 
terör örgütüne 
üye olmak suçun
dan aranan 1 
terörist sağ 
olarak yakalandı. 
Böylece 29 Aralık 
2007-05 Ocak 2008 
tarihleri arasında 
yakalanan terörist 
sayısı 8'e çıkarken, 
teslim olan terörist 
sayısı da 8 oldu.

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83

Serbest Kürsü
Özgür KARAKAYA 

iletişim Uzmanı 
ozgkara@hotmail.com

Hayat Esintileri....
Hayat yürüdüğümüz bir yol. Farklı kollardan 

geçim denilen zor zanaatla yaşamsal sorun
larımızı aşmaya çalışıyoruz. Tüm kapıları açan 
parayı kazanmak için her şeyi yapanlarımız 
var. Peki para açabilir mi her kapıyı, aslında 
satın alabilir mi ki kişiyi?..

Para veriyorsun "mal” alabiliyorsun ihtiyacını 
görmek için onunla işini görüyorsun. Oysa 
Orhan Veli Kanık "Hava bedava bulut bedava" 
demişti ne güzel. Ne söylerdi eski bir şarkıysa; 
''para para para varlığı bir dert yokluğu yara". 
İki deyiş arasında ne büyük çelişki...

Kimimiz için cebimizde hiç durmadan gide
cek bir yeri olan "gider" iken onca sıkılmanın 
gayesi nedir, ya insanların ona ulaşmak için 
attıkları sayısız taklanın anlamı ne olabilir.

O halde para denilen şey.kimi için elimizin 
kiri, kimi içinse bir amaç. Öyle ya bazılarının 
bu yolda her türlü çiğlik yapışına kaçımız şahit 
olmuşuzdur. Onlara sorarsanız bu bir haktır ve 
bazen her yol mubah sayılmaktadır. Türlü 
dayanaklar bulurlar yoksa da uydururlar.

Çalışma ile para kazanma asla birbirine karış 
tırılmamalıdır. Elbette bir hak olan çalışmak 
yaşamın şartıdır. Fakat bu hak kullanımının 
şekli vardır, eskilerin deyimiyle adab-ı muaşe 
ret denilen çoğumuzun uymak zorunda hisset
tiği görgü kuralı denilince toplumca genel ka 
bul gösterilen kurallar çerçevesinde yapılan 
çalışma kastedilmektedir. Çalışan hepimizin 
dostudur.

Öte yandan konunun ahlak boyutunun dışın
da ünlü birkaç sözü dile getirmenin faydası 
var. VV.Shekeaspeare para için "evrensel bir 
orospu" der. Goethe ise "ulusların pezevengi" 
ifadesini kullanır. Halk arasında da türlü argo 
ya kaçan hatta argo ifadelerle anılan ancak 
bunca sıkıntıya katlanıp kantarın topuzunu ka 
çrtan bu "el kiri"nin eskiden tefeci denen faiz
cileri vardı. Hatta faizcilik ile nam salan kişilere 
yaptıkları işle ilişkili lakaplar da takılırmış.

Bugün de var esnafım yine tefeci elinde 
hiçbir şey değişmedi ülkemde. Yıllar geçse de 
her geçen gün kötüye giderken vatandaşımın 
pazar filesi her geçen gün ufalmaktayken bazı 
larının ki şişiyor bir yanda. Ahm gücü resmi 
rakamlara göre yüzde 40 oranında düşerken 
eski tok gözlü alışkanlığıyla "olsun buna da 
şükür" deyip geçiyor güzel insanlar. Asgari 
ücret 403 YTL olmuş nasıl geçinilir bu rakam
la? Yoksulluk sınırı 1000 YTL'ye dayanmış, 4 
kişilik ailenin mutfak masrafı 600 YTL üstelik 
demiyor halkım. Çoğu kişinin ek işle yaşamak 
zorunda kaldığı ülkemde uluslar arası kabul I 
görmüş günlük çalışma saati 8 saat iken yaşa 
dığı zorlu koşullarla bile bunu önemsemiyor I 
halkım çünkü onun için geçim derdi ağır bası 
yor, Rızkını yeterli bulup bağrına taş basıyor. I

Kendini öyle avutuyor halkım. Bir yanda 
milyonlarla oynayanlar bir tarafta onlar. 
Yoksulun yoksullaştığı zenginin varsıllaştığı 
bir acayip döngü sürüp giderken "yiyin 
efendiler tıksırıncaya kadar yiyin" diyen Tevfik 
Fikret'in, Aşık Mahsuni Şerifin türküyle dile 
getirdiği "yoksulun sırtından doyana doyana" 'I 
sözleri çoktan unutulup gitmiş, anlamını yitir
miş.

Arada uçurumlar, sıkkın yüzler, karamsar
lıklar var oysa... Sonu yok şimdi yemenin. 
Katlar, yatlar, villaların sonu yok. İçinde inşa | 
nın değerinin olmadığı bir oyunda duygu ile i 
düşünce yokluğu sadece kuru bir yapı ortaya 
çıkarmış gitmiş.

Çıksa ne olurdu, ne olurdu ki turşusunu bile I 
kuramayacakları onca hırsın onca kurdun ya 
çamlarında yaşarken katacakları sermaye bü 1 
yüklüğünün yazdıkları. Ne yazar, kaç yazar 'H 
topu topu parayla kurdukları egemenliklerinin 
dışında yaşarken kaybettirdiklerinin dışında...

Türkiye dışarıya eskisinden daha bağımlıdır. 
Onlara sorsanız bir gün ekonomi düzelecek G 
her şey bitecek. Bir ülkenin gelişmesi ekono 
mik bağımsızlıktan geçer sözleriyle avunmuş 
yıllarca insanımız. Nazım Usta "beyler bu 
vatana nasıl kıydınız" şiirleriyle hesap sorduğu i 
gün yargılanmış vatan hainliğinden, oysa 
vatanları dışında aziz bir şey olmadığını bera ■ 
ber mutlu ve müreffeh yaşamayı hak ettiklerini M 
kastettiği anlatılamamış onlara...

Ya başkaları, öbür sorunlar... Devamı yarın II

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Türkiye Büyük Millet 
Meclis'i 2008 takvi
mini çalıştırıyor. 
Meclis'i bu hafta 
yoğun bir gündemle 
toplanacak.
-YENİ YILIN 
İLK GRUP 
TOPLANTILARI- 
Yeni yılın ilk grup 
toplantıları da
8 Ocak Sah günü 

genel başkanların 
başkanlığında 
toplanacak. AKP, 
CHP, MHP ve 
DTP grup toplan
tılarında son siyasi 
gelişmeler ve yeni 
yıl temennileri dile 
getirilecek.
-KOMİSYONLAR 
TOPLANIYOR- 
8 Ocak Salı günü 
saat 14.30'da 
toplanacak olan 
Plan Bütçe Komis 
yonu, “Bazı Yatırım 
ye Hizmetlerin Yap- 
İşlet Devret Modeli 
Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkın 
da Kanun” ile 
“Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü 
Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısı” gündem
lerini görüşecek. 
Tasarıyla kamunun 
YİD modeli ile yap
tırdığı ancak, kul
lanımının az olduğu 
işler için özel sek
töre zarar etmemesi 
için, “katkı payı” adı 
altında bütçeden 
para ödenmesi ve 
idarelere bu nedenle 
ödenek ayrılması 
öngörülüyor.

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

-TEKNOLOJİ 
PARKLARI 
KURULACAK- 
İçişleri Komisyonu 
da 9 Ocak Çarşam
ba günü saat 
13.00'da toplanarak 
Telsiz Kanunun Bazı 
Maddelerinin 
Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Pendik 
kentsel dönüşüm ve 
İleri Teknoloji 
Parkı Projesi 
Kanunu Tasarısını 
ele alacak.
Tasarıyla, bölgede 
konut, ticaret, 
sanayi, rekreasyon, 
teknik altyapı, 
sosyal donatı alan
ları ve diğer ileri 
teknoloji yatırımları 
için; proje geliştir
ilmesi, arazi ve arsa 
düzenlemesi ile 
devirleri, kamulaştır
ma işlemleri de 
dahil olmak üzere 
yapılacak her türlü 
iş ve işlemlerin 
yapılması 
öngörülüyor.
Tasarıyla teknoloji 
parkların kurulması 

da hedefleniyor.
-İBRAHİM ÇEÇEN'İN 
ADI ÜNİVERSİTEYE 
VERİLİYOR-
10 Ocak Perşembe 
günü saat 10.30'da 
toplanacak olan 
Milli Eğitim Kültür 
Gençlik ve Spor 
Komisyonu'nda 
ise Yüksek Öğretim 
Kurumlan Teşkila 
tında Değişiklik 
Yapılmasını öngören 
Kanun tasarısı 
görüşülecek.
Tasarıyla; Ağrı Dağı 
Üniversitesi'nin 
adının Ağrı İbrahim 
Çeçen üniversitesi 
olarak değiştirilmesi 
öngörülüyor.
Küresel Isınmanın 
Etkileri ve Su 
Kaynaklarının 
Sürdürülebilir 
Yönetimi Konusun 
da Kurulan Meclis 
Araştırma Komis 
yonu,9 Ocak 
saat 11.00'de 
toplanarak 
Doğal Hayatı 
Koruma Derneği 
Başkanı ile Türkiye 
İstatistik Kurumunu 

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

dinleyecek.
-GENEL KURUL- 
Genel Kurul, 
bu hafta 8 Ocak 
Salı ve 9 Ocak 
Çarşamba günü 
saat 23.00'e, 10 
Ocak Perşembe 
günü de saat 
21.00'e kadar 
mesai yapacak. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda Salı 
günü, 1 saat sözlü 
sorular görüşülecek. 
Ardından geçen 
hafta görüşmeleri 
yarım kalan Temel 
Ceza Kanunlarına 
uyum amacıyla 
hazırlanan 
170 özel kanunların 
görüşmelerine 
devam edilecek. 
651 maddeden 
oluşan tasarı üç 
bölüm halinde 
görüşülecek.
Ote yandan, 
Danışma Kurulu 
önerisine göre, 
Türkiye ile 
Sırbistan ve 
Karadağ Bakanlar 
Konseyi Arasında 
Bilimsel ve 
Askeri-Teknik 
İşbirliği 
Konusundaki 
Anlaşmanın 
Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun 
Tasarısı ile 
Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği 
Parlamenterler 
Birliği Asamblesinin 
Onaylanmasına 
ilişkin protokolde 
Genel Kurul 
gündemine alındı.

Jeofizik Kurumu Onursal Genel Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Ercan: 

“İzmir’de 7 
büyüklüğünde 

deprem 
bekleniyor”

İzmir'de cumartesi 
sabahı 4.2 büyük
lüğünde bir deprem 
meydana geldi. 
Dün sabah da 
Yunanistan 6.5 
büyüklüğünde bir 
depremle sarsıldı. 
Prof. Ercan “Bu 
bölgedeki gergin
liğin belirtisi. 7 
büyüklüğünde 
bir depremle sonuç 
lanabilir” dedi. 
İzmir'de cumartesi 
günü saat 07.11'de 
merkez üssü 
Menemen ilçesi 
olan 4.2 büyük
lüğünde bir deprem 
oldu. İzmir'in yanı 
sıra çevre il ve 
ilçelerde de hisse 
dilen depremde can 
ve mal kaybı mey
dana gelmediği 
bildirildi.
Depremin ardından 
saat 07.17'de 3.3, 
07.21’de 3.4, 
07.32'de ise 3.0 
büyüklüğünde artçı 
sarsıntılar oldu.
Vatandaşlar kısa 
süreli panik yaşar 
ken asıl korkutucu 
açıklama deprem 
sonrası Jeofizik 
Kurumu Onursal 
Genel Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet 
Ercan'dan geldi. 
Ercan, 4.2 büyük
lüğündeki depre 
min, Foça-Kara 
burun-Midilli üçge 
ninde biriken ger
gin liğin belirtisi 
olduğunu belirte 
rek, gerginliğin bu 
bölgede 7 büyük
lüğünde yıkıcı bir 
depremle sonuçla 
nacağını ileri sürdü. 
Yıkım eşiği 5.7-6.2 
Ege Denizi'nde 
oluşan depremlerin, 
Ege Bölgesi 
yapıları için yıkımın 
başladığı eşik 
değerin 5.7 ile 6.2 

olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. 
Ercan, bölgedeki 
yaşlı kırıkların 
6'dan küçük, genç 
kırıkların ise 7.2 
büyüklüğüne kadar 
depremler ürete
bilme gücünde 
olduğunu kaydetti. 
Böyle bir depremin 
55 kilometre uzak
lıktaki İzmir 
merkezde “gevşek, 
sulu katmanlar” 
üzerinde oturan 
Karşıyaka, Çiğli, 
Bostanlı, Alaybey, 
Alsancak, Konak, 
Bornova ovasında 
“ürpertici düzeyde” 
hissedileceğine 
dikkati çeken 
Prof. Dr. Ercan, 
şunları kaydetti: 
“Uzaydan yapılan 
GPS ölçümleri, 
Menemen-Foça 
yarım adasının 
güney-batıya 
doğru hızlı biçimde 
sürüklenişi, yakla 
şık 7 büyüklüğün 
de, Foça-Karabu 
run-Midilli üçgenin 
de yıkıcı bir 
depremle sonuçla 
nacaktır. Son hafta
larda Midilli güne 
yinde sıkça oluşan 
ve saat 07.11'de 
Menemen'de mey
dana gelen 4.2 lik 
deprem, burada 
biriken gerginliğin 
bir belirtisidir.
Üçgen içinde oluşa
cak yaklaşık 7 
büyüklüğündeki 
deprem, İzmir 
içinde yaklaşık 6 
büyüklüğünde 
duyumsanacaktır.” 
Prof. Dr. Ercan, 
kentin sağlam

•ninn sahip 
ölgelerinde, 

jnut 
una hız ve 

riu..esi gerektiğini 
de ifade etti.
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Il( toton stora çaldılar
Bursa'da bir işye 
rine giren kişi ya da 
kişiler, içerdeki 114 
karton çeşitli marka 
sigara ile 600 YTL 
parayı alarak kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Alaattin Mahallesi 
Ortapazar Caddesi 
üzerinde Hüseyin 
U.'ya (47) ait 
işyerine gece geç

Bursa'da şüpheli ölüm
Bursa'da, bir 
restoranın köşesin 
de yerde hareketsiz 
yatarken bulunup 
vatandaşlar tarafın
dan hastaneye 
kaldırılan bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi Odunluk 
Mahallesi Mudanya 
Yolu üzerindeki bir 
restorantın 
köşesinde bir 

saatlerde giren 
kimliği belirsiz 
hırsız ya da 
hırsızlar, içerdeki 
çeşitli markalarda 
114 karton sigara ile 
yazar kasa çekme
cesindeki 600 YTL 
parayı alarak 
kayıplara karıştı, 
işyeri sahibinin 
müracaatı üzerine 
olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

kişinin yerde 
yattığı fark edildi. 
Vatandaşlar tarafın
dan kaldırılarak 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 63 
yaşındaki Yusuf 
Şirinkaya'nın 
yapılan ilk 
müdahalesinde 
öldüğü anlaşıldı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Doktor ilaçlı serumla intihar elli
Bursa Devlet 
Hastanesi'nde 
çalışan bir 
doktor, görevi 
başında ilaç 
karıştırdığı 
serumu kendisine 
enjekte ederek 
hayatına son 
verdi.
Acil Servis 
Reanimasyon 
(yoğun bakım) 
doktoru olarak 
görev yapan 2 
çocuk babası 
pratisyen hekim 
Caner Elitok 
(43), cumartesi 
günü hastaneye 
gelerek hafta 
sonu nöbetine 
başladı.
Pazar sabahına 
kadar görevli 
olan doktor 
Elitok, akşam 
saatlerinde 
hemşireler tarafın
dan aranınca 
bulunamadı.
Acil Servis binası

2. katındaki 
doktor odasının 
kapısını kontrol 
eden hemşireler, 
kilitli kapıyı aça- 
mayınca servisteki 
arkadaşlarından 
yardım istedi. 
Kapının kilitli 
olmasından 
şüphelenen 
arkadaşları, kapıyı 
açtıklarında koluna 
serum bağlı halde 
Caner Elitok'un 

cesediyle 
karşılaştılar. Bir 
süredir eşinden ayrı 
yaşayan Elitok'un 
yanında, "Biz şere
fimizle yaşadık. 
Ölümümden 
kimse sorumlu 
değildir" yazılı 
not bulundu.
Yapılan araştırmada, 
doktorun cep tele
fonu ve dizüstü 
bilgisayarına 
ulaşılamadı.

Eşi Kükürtlü 
Caddesi'nde butik 
işleten Caner 
Elitok'un, kısa 
süre önce bir daire 
ve otomobil satın 
aldığı öğrenildi. 
Eski Gemlik Yolu 
Yasemin Park'ta 
ikamet eden 
Elitok'un 12 ve 
5 yaşındaki 
çocuklarıyla 
bir bakıcının 
ilgilendiği de 
öğrenildi.
Cana yakın kişiliği 
sebebiyle çalışma 
arkadaşları tarafın
dan sevilen Caner 
Elitok'un ölümü 
hastane çalışanlarını 
üzüntüye boğarken, 
savcılık olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
Elitok'un cesedi 
Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldın 
lirken, seruma 
karıştırılan ilacın 
otopsi sonucu belli 
olacağı bildirildi.

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I Türkiye çenelinde çalıntı ara; alarm

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİAm
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

e®
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.

s*

£
Macîde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
&

Diyarbakır'da 5 
kişinin ölümüne 
neden bombalı 
aracın patlatılmasın- 
dan sonra Van ve 
Bursa'da bomba 
yüklü 2 minibüsün 
yakalanması üzerine 
yurt genelinde çalın
tı alarmı verildiği 
belirtildi.
Alınan bilgilere 
göre, Diyarba kır'da- 
ki patlama sonrasın
da benzer patla
maların olabileceği 
istihbaratı ile güven
lik güçleri yurt 
genelinde alarma 
geçti.
Diyarbakır patla
masından birkaç 
gün önce terör 
örgütünün internet 
sitesinden yan
daşlarına büyük 
şehirlerde eylem 
yapmaları yönünde 
talimatlar verme
siyle hassasiyet üst 
seviyeye çıktığı 
belirtiliyor.
Bölücü terör 
örgütü PKK'nın 
Diyarbakır'da

gerçekleştirdiği 
bombalı saldırı 
sonrası istihbarat 
çalışmalarına 
ağırlık veren emni 
yet yetkililerinin, 
son 2 aydan bu 
yana bombalı 
araçları aradığı 
kaydediliyor.
Yurt genelinde 
kaybolan 12 
minibüsü çalan 
örgütün bir kişi 
aracılığıyla sahte 
plakalarla çeşitli 
illerde tescil ettir 
meye çalıştığını 
ancak bunda 
başarılı olamadıkları 
ifade ediliyor.
Yapılan çalışmalar
da bu minibüslerden 
7'sinin bulunduğu 
ve 5'nin ise hala 
kayıp olduğu 
vurgulanıyor.
Van'da ele 
geçirilen patlayıcı 
yüklü aracın da 
Samsun'dan Kasım 
ayı içinde çalındığı 
bilgisiyle güvenlik 
güçlerinin dikkatini 
minibüslerin üzerine

çevirdi. 
Hala 3'ü 
Samsun'dan olmak 
üzere toplam 5 
minibüsü güvenlik 
güçlerinin her 
yerde aradığı 
ifade ediliyor.
Emniyet yetkilileri, 
Van'da ele 
geçirilen minibüs 
ile ilgili henüz 
somut bilgilere 
ulaşılmadığı, 
olayla ilgili 
soruşturmanın 
çok yönlü olarak 
devam ettiği 
vurgulandı.
Van Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri bombalı 
aracın yakalan
masından 
sonra ildeki 
tüm kamu 
kurumlarının 
bahçelerindeki 
araçlar üzerinde 
çalışma yaparak 
kentin giriş ve 
çıkışlarında 
özellikle 
minibüslerde 
arama yapıyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Paralı otoyollarda 
özelleştirme 

hazırlıkları başladı
ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 8 YAŞ

2008 yılı içerisinde 
özeleştirilmeşi plan
lanan otoyollarda 
geçiş hizmeti veren 
bazı kesimlerdeki 
ücret toplama 
üniteleri ile bakım ve 
onanma ihtiyaç 
duyulan işletme 
binaları yeniden 
onarılıyor.İstanbul'- 
daki bazı otoyol kes
imlerinde hizmet 
veren gişelerindeki 

I ücret toplama sis- 
I temleri özeleştirme 
t öncesi yenilenerek 
" daha etkin ve sağhk- 
I lı hizmete hazır hale

getirilecek.Buna 
göre, İstanbul 17. 
Bölge Müdürlüğü 
nün açtığı ihale pro
gramı kapsamında 
Çamhca-Hendek 
kesimi ücret toplama 
istasyonları, elek
tronik ücret toplama 

| sistemleri servis, 
bakım ve onarım 
hizmetleri ihale 
yolu ile gerçek 
■eştirilecek.
Ayrıca İstanbul 17. 
bölge kapsamında 
bulunan Korutepe ve 
Gültepe tünelleri 
denetim sistem
lerinin işletilmesi de 
hizmet alımı yöntemi 
ile ihale edilecek.
Yine aynı 17. Bölge

Müdürlüğünün 
sorumluluğunda 
olan Çamhca- 
Hendek kesimi 
ücret toplama 
istasyonları, 
elektronik ücret 
toplama sitemleri 
servis, bakım ve 
onarım hizmetleri de 
açık eksiltme 
yöntemi ile ihale 
edilecek. Bazı 
otoyol kesimlerinde 
ise manyetik şeritler 
yeniden gözden 
geçirilerek daha 
kullanışlı hale 
getirilecek. 
İstanbul boğaziçi 
köprüleri ile 
otoyollarla 
bağlantısı bulunan 
çevre yollarında 
hizmet veren bazı 
işletme binalarının 
bakım-işletme tesis
leri ile idari 
binalarının kalorifer 
ve sıhhi tesisat 
sistemleri de bakım 
ve onarımdan 
geçirilecek. 
Ücret toplama 
sistemleri ile 
işletmelerin bakım 
ve onarımları için 
açılan ihale 
programının 
2008 yılı içinde 
tamamlanması 
planlanıyor.

KUMU ve HIK
Kendi Özel besimiz Knrbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛCRETSİZKESİMHİZMETİMİZVARDIR

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY.IT
Tel :İİJim Cep Tel: 0.821791194

ELEMAN ARANIYOR
KURUMUMUZCA 

GÖREVLENDİRİLMEK 
ÜZERE TRAFİK VE 

ÇEVRE BİLGİSİ 
SERTİFİKASI OLAN EMEKLİ 

ÖĞRETMEN ARANIYOR
TEL: 513 26 50

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ ve mutfak islerinde çalışacak f f t

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
BEYAZ MELEK
O KADIN

(Rezervasyon 
Tel : 513 33 21)

GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yanılması rica olunur.

VERONA MER
Tel : 51

~ ’ TD.ŞTİ.
39

Gemlik yolu Mevkii Ya.^va Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
BERKAY.IT


7 Ocak 2008 Pazartesi Gemlik Karfez Sayfa 10

Turizm uzmanlan Merinos'a hayran kaldı
Türkiye’nin kongre 
turizmi uzmanları 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan inşaatı 
sürdürülen Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi ile Merinos 
Parkı Projesi’nde 
incelemelerde 
bulundu.
Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Başkanı 
Başaran Ulusoy’un 
önderliğinde 
Bursa’ya gelen 35 
kişilik heyet, tamam
landığında 
Türkiye’nin en 
büyük kongre ve 
kültür vadisi olarak 
hizmet verecek olan 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
Merinos Parkı’na 
hayran kaldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak ile Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Recep Akyıldız’dan 
proje ile ilgili bilgiler 
alan uzman heyet, 
inşaat alanını da 
gezerek gözlemlerde 

bulundu. Heyet 
inceleme sonrasında 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin ile bir araya 
gelerek, proje 
hakkında görüş 
alışverişinde 
bulundu.
“Türkiye’ye değer 
katacak bir proje” 
Aralarında başta 
İstanbul olmak üzere 
Türkiye’nin birçok 
kentindeki turizm 
merkezlerini hayata 
geçiren mimar, 
yönetici ve asistan
ların bulunduğu 
heyet adına incele 
me gezisini değer
lendiren TÜRSAB 
Başkanı Başaran 
Ulusoy, muazzam 
projenin yalnızca 
Bursa’ya değil, 
Türkiye’ye çok 
önemli bir değer 
katacağını söyledi. 
Şehrin göbeğinde 
böylesine önemli ve 
güzel bir projeyi 
hayata geçirdiği için 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’e teşekkür 
eden Ulusoy,

“Önemli olan bu 
projeyi sadece 
Bursa’ya yönelik 
olarak geliştirmek 
değil, tüm Türkiye’ye 
hizmet verecek şe 
kilde dizayn ve idare 
etmektir. Bunun için 
de Türkiye’de başta 
kongre olmak üzere 
turizmin her alanın
da otorite sahibi 
uzmanlarla Merinos 
Projesi’ni inceliy
oruz. Yapılması 
gerekenleri, yapılma
ması gerekenleri, 
müteahhit firmanın 
ve belediyenin 
ekipleri görüşerek 
değerlendiriyoruz. 
Böylesine önemli 
projelerde gözden » 
kaçak detaylar son
radan düzeltilmesi 

güç problemlere yol 
açabiliyor. Bunun 
önüne geçmek için 
her alanda uzman 
arkadaşlarımızı bu 
projeye sevk 
ettik” diye konuştu. 
“Bursa’ya 10 otel, 
5 bin yatak, 
75 bin müşteri” 
OsmanlI’nın bir 
marka olduğunu, 
imparatorluğun 
kurulduğu Bursa’nın 
bu özelliği ile turizm 
ve tarih şehri kim
liğini taşıdığını ifade 
eden Ulusoy, 
“Bursa’nın sanayi, 
turizm, tarih, termal 
şehri kimliğine 
Merinos Projesi 
bittiğinde kongre de 
eklenecek. Merinos 
Projesi, Bursa’daki 

ekonomik hayatın 
canlanması açısın
dan çok büyük bir 
öneme sahip. 
Kongre turizminin 
hayata geçmesiyle, 
Bursa’da 10 tane 
oteli geliştirir, bu da 
5 bin yatak ve 75 bin 
müşteriyi 
beraberinde getirir. 
Böylesine büyük bir 
potansiyelin göz ardı 
edilmesinin mümkün 
değil” diye konuştu. 
“Türkiye’de bir 
benzeri daha yok” 
Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı Gene 
Müdürü Orhan

Sanus, etkileyici 
olarak nitelendirdiği 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile

Merinos Parkı 
Projesi’nin 
Türkiye’de bir 
benzerinin 
olmadığını 
vurguladı.
Projenin tamamlan
masıyla Bursa’nın 
İstanbul’dan 
sonra Türkiye’nin 
ikinci büyük kongre 
merkezi haline gele
ceğini ifade eden 
Sanus, proje ile 
birlikte kongre 
turizmini 
destekleyeceği 
altyapı unsurlarının 
da tamamlanması 
gerektiğini, bu 
altyapı eksiklik
lerinden en önem
lisinin ise yatak 
olduğunu dile 
getirdi.

Bursa’nın kestane
şekeri Paris yolcusu
Bursa’nın dünyaca 
ünlü kestane 
şekeri, Fransa'nın 
başkenti Paris'te 
düzenlenecek olan 
dünyanın sayılı 
fuarlarından 
"Salon International 
de L'Alimentation - 
SIAL" Uluslararası 
Gıda Fuarı'na 
katılacak.
Türkiye’nin, kestane 
rekoltesi ve işleme 
kapasitesi bakımın
dan ilk 10'u 
içerisinde olduğunu 
söyleyen Kardelen 
Kestane Şekeri

Ticaret Müdürü 
Utku Özdemir, 
Çin'in, kestane 
piyasası için 
tehdit oluştur
duğunu belirtti. 
Fransa'nın 
başkenti Paris'te 
Kasım ayında 
düzenlenecek olan 
ve dünyanın en 
büyük gıda fuarı 
'SIAL Fuarı'na, 
Bursa’nın dünyaca 
ünlü kestane şekeri 
de katılacak. 
İki senede bir ve 
sadece Fransa'nın 
başkenti Paris,

Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin 
Şanghay şehri, 
Kanada'nın 
Montreal şehri ve 
Arjantin'in başkenti 
Buenos Aires'te 
düzenlenen ' SIAL 
Fuarı'na 5 bin 500 $ 
firma katılacak. 
Fuara katılacak 53 
Türk firmasından 
biri olan Kardelen 
Kestane Şekeri'nin 
Ticaret Müdürü 
Utku Özdemir, 
"Kardelen Kestane 
Şekeri olarak 
fuara yaklaşık

23 tane ürünle 
katılacağız. 
'Dünya beslenme 
merkezi' sloganıyla 
gerçekleştirilecek 
fuara, 183 ülkeden 
170 bine yakın 
ziyaretçinin katıl- 
maşı bekleniyor. 
Katılımcıların yüzde 
80'i yeni firmalarla 
tanışıyor ve bunun 
yüzde 25'i işi 
tjcarete döküyor. 
İstatistiklere ayak 
uydurabilirsek çok 
ciddi atılrm yapmış 
olacağız" dedi.

KAYIP
Yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

ZEHRA ÖZDEMİR

KAYIP
34 BLL 85 plakalı aracımızın 

K-1 Belgesi taşıt kartı kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

ÖZAY NAKLİYAT LOJİSTİK

KAYIP
Bağ-Kur sağlık karnemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. KAAN SÖNMEZ

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

KB€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA
n H Pf' * 4 ’’ » l 1 M ’ ’ . 11 I ' I

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Türkiye’de 20 bin 
verem hastası var Gürültü bebeklerin psikolojisini
Türkiye Ulusal Verem 
Savaşı Dernekleri 
Federasyonu Genel 
Başkanı Prof. Dr. Ferit 
Koçoğlu, Türkiye'de 
20 bin dolayında 
verem hastası bulun
duğunu belirterek, 
"Verem savaşında 
son 1-2 yıldır gözledi 
ğimiz bazı olumlu 
gelişmelere karşın, 
hastalık önemini hala 
koruyor ve toplum 
sağlığını tehdit 
ediyor" dedi.
Koçoğlu, 61. Verem 
Eğitim ve Propagan 
da Haftası dolayısıyla 
yaptığı açıklamada, 
"13 bin 225'i erkek, 7 
bin 301 ’i kadın olmak 
üzere Türkiye'de top 
lam 20 bin 526 verem 
hastası bulunuyor" 
diye konuştu.
Verem hastalığının 
tedavi başarı şansının 
yüzde 88 olduğunu 
kaydeden Koçoğlu, 
ancak Türkiye'deki 
hastaların 250'sinde 
ilaçlara karşı direnç 
geliştiğini söyledi. 
Verem mikrobu so 
lunumla bulaştığı için 
tüm dünyada önemli 
bir sorun olduğunu 
ifade eden Koçoğfu, 
"Verem, teşhisi kolay, 
tedavisi mümkün bir 
hastalık olmasına 
rağmen dünyada en 
çok ölüm neden
lerinden biridir. Bun 
lar önlenebilir ölüm
lerdir" diye konuştu. 
Dünya Sağlık Örgütü 

nün (DSÖ) ülkelere 
"Directly Observed 
Treatment Short 
Course" (DOTS) 
denilen "Doğrudan 
Gözetimli Tedavi Stra 
tejisi" önerdiğini anla
tan Koçoğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Türkiye'de verem çığ 
gibi artmıyor, önlene
mez bir durumda 
değil. Hastalık çok 
kötü bir tablo göster
miyor. Çünkü Türki 
ye'de iyi bir verem 
örgütlenmesi ve 
geçmişten gelen bir 
verem savaşı uygu
lanıyor. Ülkenin her 
köşesinde fedakarca 
çalışan sağlık çalışan 
lan ve gönüllü kuru
luşlar var. Bu sağlık 
çılar diğer meslek
taşlarından daha kötü 
ekonomik koşullarda 
ve daha fazla basille 
karşılaşma riski altın
da veremle savaşıyor
lar. Ancak verem 
savaş çalışmalarında 
son 1-2 yıldır gözledi 
ğimiz bazı olumlu 
gelişmelere karşın, 
hastalık önemini hala 
koruyor ve toplum 
sağlığını tehdit edi 
yor. Hastaların büyük 
bir kısmının genç olu 
şu bulaşmanın yaygın 
olduğunu, veremin 
tüm ölüm nedenleri 
arasında ilk 10 hasta 
lık içinde yer alması 
ise tanı ve tedavi 
çalışmalarındaki yeter 
sizliği gösteriyor."

Bebeklerin, 
sanayileşmeyle 
birlikte artan gürültü 
kirliliğinden daha 
fazla etkilendiği, 
büyüdüklerinde 
psikolojik sorunlar 
yaşadıkları bildirildi. 
Opr.Dr. Halil Aksu, 
yaptığı açıklamada, 
yeterince ciddiye 
alınmayan gürültü 
kirliliğinin ciddi 
sorunlara yol açtığını, 
uzun süre gürültüye 
maruz kalanlarda 
ciddi hastalıklar 
meydana geldiğini 
söyledi. Modern 
teknolojinin 
sağladığı nimetlerin 
yanında bir kısım 
külfetlerıde 
beraberinde 
getirdiğini 
belirten Aksu, 
"Seş kirliliği, 

insan bünyesinde 
biyolojik psikolojik 
ve sosyolojik sorun
lara yol açmaktadır. 
Buna arabalar, 
yüksek sesli müzik 
yapan eğlence 
merkezleri ve 
kayıt dışı haksız 
kazanç sağlayan 
çığırtkanlar neden 
olmaktadır" dedi. 
Gürültü kirliliğinin 
insanları doğduğun
da itibaren etkilem
eye başladığını 
anlatan Aksu,

şöyle konuştu: 
"Bebek doğumdan 
itibaren 3 yıl içinde 
100 milyar beyin 
hücresi arasında 
iletişim ve organiza
syon kuruluyor. 
İşte bu süreçte 
ses kirliliğine maruz 
kalan bebeklerde 
yaşanan hücre 
kaybı bebeklerin 
gelecek hayatını]» 
olumsuz etkiliyor. 
Ses kirliliğinden 
döğâcâk hücre 
kaybından dolayı 
bebeklerde ileriki 
yaşlarda davranış 
bozukluğu, psikolojik 
bozukluk ve sinirsel 
bozukluklar 
görülmektedir." 
Gürültü kirliliğinin 

duyma kaybına 
neden olduğunu, 
hormon ve 
sindirim sistemini? 
de olumsuz et 
kilediğine dikkat 
çeken Aksu, 
sözlerine şöyle 
devam etti: 
"Gürültü, sanıldığı 
gibi sadece kulaklar
da yol açtığı tahribat 
nedeniyle işitme 
kaybına neden 
olmuyor. Kan 
basıncının art 
masına, dolaşım 
bozukluklarına, 
solunumda hızlanma, 
kalp atışlarında 
yavaşlama, ülser, 
çocuklarda başarının 
düşmesi, aşırı 
sinirlilik ve stres 

gibi pek çok 
psikolojik sorunları 
da ortaya çıkarıyor. 
Kalp hastalığından 
dolayı ölümlerin 
yüzde 2.5'u ses 
kirliliğinden 
aynaklanmaktadır." 
Ses kirliliğinin 
önlenmesi için 
yerel yönetimlere iş 
düştüğünü belirten 
Aksu, alınabilecek 
önlemleri şöyle 
sıraladı:
"Yerleşim yerleri 
ve binaların içinde 
gürültü rahatsızlığını 
önlemek için yeni 
inşa edilen 
yapılarda ses 
yalıtımı sağlanmalı. 
Hava alanları, 
endüstri ve sanayi 
bölgeleri yerleşim 
bölgelerinden uzak 
yerlerde kurulmalı. 
Motorlu taşıtların 
gereksiz korna 
çalmaları önlenmeli. 
Kamuya açık 
yerler ile yerleşim 
alanlarında 
yüksek sesli 
müzik aletlerinin 
çevreyi rahatsız 
edecek şekilde 
çalınması 
engellenmeli. 
İş yerlerinde, 
çalışanların 
maruz kalacağı 
gürültü seviyesi en 
aza indirilmeli."

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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! 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513*45 21-122

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. I513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -TU
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
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37

Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Hâbaşgaz 513 45 46

Yeni Likitgaz 513 65 00

BPGaz 514 59 81

Bütünler Likitgaz 513 80 00

Akçagaz 514 88 70

Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 513 1079
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ EİZANF
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5 yeni film vizyonda
Bu hafta 5 yeni film 
vizyona girdi. 
Büyük Hazine: 
Sırlar Kitabı 
Yönetmenliğini 
Jon Turteltaub'ın 
yaptığı filmde 
başlıca rolleri 
Nicolas Cage ve 
Diana Kruger 
paylaşıyor 
2004 yılının olay 
yaratan filmi 
"Büyük Hazine"nin 
devam filmi olan 
"Büyük Hazine: 
Sırlar Kitabı"nda, 
artık dünyanın en 
ünlü ve zengin 
hazine avcısı olan 
Ben Gates', Abra 
ham Lincoln'ün sui 
kastçi John VVilkes 
Booth’un günlüğün
den kaybolan ve yıl
lardır bulunamayan 
sayfaları ele geçirir. 
Bu sayfalarda, 
Başkan Lincoln'e 
düzenlenen komp 
loya büyükbabası 
Thomas Gates'in de 
bir şekilde suç 
ortaklığı yaptığı 
iddia edilmektedir. 
Ben, bu olayın 

| ardındaki gizemi 
çözmek için Ameri 
kan tarihi arşivcisi 
olan eski kız arka 
daşı Abigail Chase 
ve teknoloji dahisi 
ortağı Riley Poole ile 
birlikte kolları sıvar. 
Çıkacakları bu

Bonus Snow Masters yarışları Uludaj'ıla nefes Itesli
Bursa Uludağ'da 
Garanti Ödeme 
Sistemleri Bonus 
Card sponsorluğun
da düzenlenen 
Bonus Snow Mas 
ters kayak yarışları 
nefesleri kesti. 
Garanti Bankası 
Ödeme Sistemleri 
Bonus Card tarafın
dan desteklenen 
Snow Masters kayak 
ve snovvboard yarış 
lan Beyaz Cennet'te 
gerçekleşti. Garanti 
Ödeme Sistemleri 
Bonus Card ile 
kayak ve snovvboard 
sporunun gel.işme-< 
sine katkıda bulun
mak ve gelecek 
vaad eden başarılı 
sporcular kazandır
mak amacıyla Snovv 
Masters kayak ve 
snovvboard yarışları
na 6 yıldır destek 
veriyor. İlki 2001

macera, onları 
Washington kentinin 
tehlikelerle dolu gizli 
dehlizlerinden alıp 
zigzaglar çizdirerek 
Paris, Londra ve 
Kuzey Amerika'nın 
derin bölgelerine 
kadar götürecektir. 
Hayatta İki Kez 
Yönetmen Antoine 
de Caunes, oyuncu
lar Jean Rochefort, 
Charlotte Rampling. 
Batar Ödülleri’ni 
düzenleyen komite, 
yönetmen Louis 
Ruinard’a Yaşam 
Boyu Başarı ödülü 
nün sunulacağı 
töreni renklendirmek 
için muhteşem bir 
fikir icat eder. 
Yönetmenin eski 
sevgilisi aktris Alice 
d’Abanville’i Rui 
nard’a ödülünü sun
mak üzere davet 
ederler. Acaba yete 
nek ve kibirden 
yaratılmış iki dev 
arasında tutkunun 

yılında 250 sporcu
nun katılımı ile Bo 
nus Card'ın spon
sorluğunda gerçek
leştirilen yarışlar 
2002 yılından itiba 
ren ise kapsamını 
geniş leterek İstan
bul İl Birinciliği 
yarışı haline geldi. 
Uludağ'da düzenle
nen Bonus Snovv 
Masters yarışları 
büyük çekişmeye 
sahne oldu. 
Aralarında Harun 
Tan, Pınar Altuğ, 
Yağmur Atacan, 
Kaya Barutçuoğlu, 
Ahmet Özbakır ve 
Selin Billi gibi tanın
mış isimlerindir 
katıldığı yarışlar 
nefesleri kesti. 
Bonus Snovv 
Masters kayak 
yarışları ile başlayan 
etkinlik, Bonus 
Snovv Masters Öpen 

ateşi tekrar can
lanacak mıdır? 
Ölüm Bekçisi 
Yönetmenliğini 
Dario Piana'nın 
yaptığı filmde Mike 
Vogel, James 
Bartte rol alıyor, 
lan Stone, onu se 
ven sadık sevgilisi 
Jenny'le birlikte gü 
zel bir yaşamı olan, 
mutlu bir gençtir. 
Buz hokeyinde kay
bettiği maçtan sonra 
gece geç şaatte eve 
dönerken demir yo 
tundaki geçidin yakı 
nında, cesede ben
zeyen bir şeyle 
karşılaşır, lan bu 
tüyler ürperten şeyi 
incelerken "ceset" 
tarafından saldırıya 
uğrar. Ceset onu 
zorla demiryoluna 
sürükler ve gelen 
trenin altında kalır. * 
lan, öbür dünyada 
uyanmayı beklerken, 
takım elbise içinde 
bir büroda uyanır.

ve Bonus Snovv 
Masters Snovvboard 
yarışları ile devam 
etti. Beyaz Cennette 
kar ve güneşin 
tadını çıkaran yarış
macılar, izleyenlere 
görsel efektler sun
mayı da ihmal etme
di. Profesyonel 
kayakçıları aratmay
acak ustalıkta yarış 
yapan kayakçılara , 
yakınları ise dışarı
dan tezahürat yapa 
rak destek vermeye 
çalıştı. Özellikle 
Harun Tan, Pmar Al 
jtuğ, YağmurıAtacan 

Hayattadır ve seksi 
ama esrarengiz bir 
kadın olan 
Medea'yla birlikte 
yaşıyordun 
Rıza 
Yönetmen Tayfun 
Pirselimoğlu, rol 
alan oyuncular, Rıza 
Akın, Nurcan Eren. 
Rıza, Adana-İstanbul 
hattında çalışan bir 
kamyon şoförüdür. 
Bir gün İstanbul’da 
kamyonu arızalanan 
Rıza’nın hem kon
aklayacak bir yer 
hem de kamyonunu 
tamir ettirecek 
para bulması şart 
olmuştur.
Yargısız İnfaz 
Yönetmenliğini 
Gavin Hood'un yap
tığı filmde, Meryl 
Streep Omar, 
Metvvally rol alıyor. 
Anvvar El Ibrahimi 
çocukken ailesi ile 
birlikte Amerika’ya 
göç etmiş, Mısır asıl
lı Amerikalı bir 
kimya mühendisidir. 
ClA'de Kuzey 
Afrika analisti olarak 
Mısır'da görev, yapan 
Douglas Freeman. 
onun merhamet
sizce ve alışılmışın 
dışında tekniklerle 
sorgulamasına tanık 
olduktan sonra 
kendi görevini 
sorgulamaya 
başlar.

ve Kaya Barutçu 
oğlu gibi usta kayak 
çıların yarışları 
nefesleri kesti.
Yarışma sonrasında 
dereceye girenlere 
ise çeşitli ödüller 
verdilidi. Organizas 
yonunu PlusEvert'in 
yaptığı ve Garanti 
Bonus Card'ın des 
teklediği Bonus 
Snovv Masters 
yarışlarında derece 
ye giren spor cular 
ise Türkiye Kayak 
Şampiyonası eleme 
lerine katılmaya hak 
kazanıyor. Bu yıl 650 
lisanslı sporcunun 
katılımı ile gerçek-, 
leşen Bonus Snovv 
Mas ters yarışların
da lisanssız kayak 
ve snovvboard tut 
kunları da Bonus 1 
Snovv Masters 
Öpen klasmanında 
yarışabiliyor.

‘Red Kit’ beyaz 
perdeye uyarlandı
Yalnız kovboy 
Red Kit, sadık 
beyaz atı 
Düldül, sevimli 
köpeği Rin Tin 
Tin ve Dalton 
Kardeş ler'in 
Türkçe 
seslendirmeli 
son macerası 
"Red Kit: 
Batıya Hücum", 
25 Ocakta viz 
yona girecek. 
Jean-François 
Henry ve 
Olivier Jean- 
Marie'nin, 
Morris ve
Goscinny'nın çizgi 
romanından sine
maya uyarladıkları 
animasyon filmin 
yönetmenliğini daha 
önce de Red Kit'in 

ı televizyon serisini 
çeken Olivier Jean 
Marie üstlendi.
Türkçe seslendirmeli 
olarak 25 Ocakta 
sinemaseverlerle 
buluşacak olan 
filmde, "Red Kit"i 
Boğaçhan Sözmen, 
"Joe Dalton"u Peker 
Açıkaıın, "Avarel 
Dalton"u Volkan 
Severcan, "DüldüTü 
Levent Üzümcü, 
"Rin Tin Tin"i Yekta 
Kopan, "Piotr"u 
Kerem Atabeyoğlu, 
"Crook"u Hakan 
Vanlı, "VVilliam 
Dalton"u Sefa 
Zengin, "Jack 
Dalton"u Murat 
Şenol, "Piere"i 
Mazlum Kiper, 
"Bartleby"i Engin 
Alkan, "Çılgın Kurt"u 
Ercan Demirel, 
"Loise"i Gülen Kara 
man, "Miss Little

■urovision’a Türkçe allernafi
Marmaris ilçesinde, 
Eurovision'a alterna 
tif olarak Turkivi si 
on yarışması düzen
lenecek. Yarışmaya, 
Marmaris Filarmoni 
Derneği Başkanı 
Ahmet Altınöz, Türk 
Dili konuşan ülkele 
rin faaliyetini yürü 
ten TÜRKSOY ile 
Kültür ve Turizm 
Bakanhğı'nın destek 
vereceği belirtildi. 
Efes Pilsen firması 
nın da sponsor 
olacağı öğrenildigM 
Yarışmaya, 
Türkiye, Kuzey 
Kıbrıs Türk

town"u Ayça Bingöl, 
"Spike"ı Ahmet Eres, 
"Chang"ı Uğur Taşde 
mir, "Ugly Barrow"u 
Ayhan Kahya, 
"Molly"i Işın Karaca 
ve "Kuş Beyin"i 
Bahtiyar
Engin seslendirdi. 
Işın Karaca'nın 
şarkılarıyla ren
klendireceği çizgi 
filmin konusu 
özetle şöyle: 
"New York, 1855. 
Red Kit Daltonları 
bir kez daha yargı 
lanmaları için batıya ı 
götürmektedir. 
Her zamanki gibi, 
bu dört azılı suçlu 
kaçarlar ve bir çok 
bankayı soyarlar. 
Polisler Daltonların 
arkasındadır, ama 
Joe Dalton parayı 
Kaliforniya'ya doğru 
yolculuk eden bir 
göçmen konvoyuna 
saklar. Yalnız 
kovboy onları 
izliyor olsa da 
Daltonlar bir şekilde 
bu göç eden kon
voya karışır ve 
kahkaha dolu yeni 
macera başlar."

Cumhuriyeti, 
Azerbaycan, Kaza 
kistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, 
Türkmenistan, 
Altay, Başkurdistan. 
Gagauz yeri, Hakas, 
Saha Yakut, Tataris 
tan ve Tıva adlı J 
14 ülke katılacak. 
Marmaris'te Roman 
ce otelde düzenle
nen basın toplan
tısında konuşan 
Ahmet Altınöz, 
"Turkivision Euro 
vision'dan çok daha 
fazla ses getirecek 
ve Türkiye'ye daha 
faydalı olacak.
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
ŞAMAYI 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

Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ilk toplantısı dün yapıldı

İMteteıi m
Meclisten kısa kısa: 

Belediye Meclisi yıl da 
Ağustos ayında 'tatil yapacak. 
Encümen üyeliğine AKP’li 
Aykut Türe seçildi. Belediye 
Avukatı ve Başkan vekilinin 
maaşları yeniden belirlendi. 
GEMPORT'un kullanmak üzere 
Belediye Başkanına tahsis 
ettiği araç tartışma konusu 
oldu. Meclis Odası Yapı Kredi 
Bankası'na geçici olarak kiraya 
verildi. Haberi sayfa 3’de

Gazi İlköğretim 
Okulu’ndan TSO’ya 
anlamlı teşekkür

TSO Gazi İlköğretim Okulu Müdür ve 
Okul Aile Birliği üyeleri okulun ismini 
taşıdığı Ticaret ve Sanayi Odası Baş
kanı ve Oda Sekreterine teşekkür 
plaketi verdi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış 
_________________________________J

I Kadri GÜLER
,\| kadri guler@hotmail.com

Aşevi ve tahsis araç
2008’in ilk Belediye Meclis toplantısı 

dün yapıldı.
Seyfettin Şekersöz meclis haberini 

yazıp bürodan gidince, habere bir göz 
attım.

Gemlik için çok geç kalmış bir hizmet 
olan Aşevi kurulması İçin Meclis karar al 
mış.

Hayırlı ve uğurlu olsun.
Aşevi belediye başkanlığına aday olan 

ların 1998 yılında meydanlarda verdiği söz 
dü.

Aradan yaklaşık dokuz yıl geçti söz yeri 
ne yeni getiriliyor. Devamı sayfa 5'de

Verem 
Savaş 

Derneği 
destek 
bekliyor
Gemlik ve çevre 
ilçelerde kayıtlı has 
falarına yaptıkları çe 
şitli yardımlarla başa 
rıh çalışmalar üstle
nen Verem Savaş 
Derneği üyeleri Bele 
diye Başkanı Meh
met Turgut'u ziyaret 
ederek destek bekle 
diklerini ilettiler.
Haberi sayfa 4’de

YEAR

MFUUbA

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 
BİZE DANIŞMAYI 

UNUTMAYIN I
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
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Buluşma
j Gürhan ÇETİNKAYA

Dönüşüm değişim...
Cemil İpekçi.
Osman Yağmurdereli.
Gamze Özçelik.
Bu üç sanatçının üçü de birbirinden 

müsemma..
Hepsi birden bire makas değiştirerek 

"hak yolunu" bulmuşlar..
Bu üçünün de geçmişlerini sorgula

maya gerek yok..
Çünkü kiminin yağcılık,diğerinin eşcin

sellik, ötekinin de pornografik oluşu kendi 
yaşam tercihleridir ve bizi çok da 
ilgilendirmez..

Bizi ilgilendiren üçünün de ortak özel
liği olan "paraya tamahkar" tutumlarıdır ki 
ve bu çok önemlidir..

Çünkü...
Para onlar için çok değerlidir ve her 

türlü öz değerin üzerindedir.
Onlar için din ve imanın ölçüsü 

paradır.
Ne demişler bu zat-ı muhteremler:
Osman Yağmurdereli "Şimdi evlenecek 

olsam karımın türbanlı olmasını tercih 
ederdim."

Bunu demesinin nedeni de AKP den 
milletvekili olması. Ve bir sonraki seçimler 
için vize talebi.."

Cemil İpekçi "türban resmi dairelerde 
serbest olmalıdır"diyor tepki gösterenlere 
de; "Ben muhafazakar eşcinselim., "diye 
bağıra bağıra yanıt veriyor.

Neden biliyor musunuz?
PTT' nin veTHY' nin kıyafet tasarım

larının danışmanlığım almışda ondan., 
danışmanlık da bedava değil tabii.

Yaklaşık 250 bin dolarlık bir "iş"
Gamze Özçelik.. "Ben hayatımın en 

huzurlu günlerini Medine'de yaşadım"
Neden böyie konuşuyor ?
Çünkü kendisi hac ve umre organizas 

yonları yapan şirket kurmuş.
Türk insanının geldiği noktaya ve içine 

düştüğü acze bakınız.
İçler acısı ..
Elbetteki reklam söz konusu olan.
Ancak., ortaya koyduğu sosyo

ekonomik bir gerçek var bunların söylem
lerinin.

Para ve çıkarlar din ve imandan daha 
da önemlidir.

Ne için yaptıkları ortada değil mi ?
Osman Yağmurdereli..Çıkarları için

Zeynep Özal'ın etek yalayıcısı..
Cemil İpekçi..Homoseksüelin teki ve 

bugüne dek dinle ilgili hiç bir söylemine 
rastlanmamış..

Gamze Özçelik porno yıldızı..
Şimdi bu insanlar hangi dinden iman

dan bahsediyorlar..
İnandırıcı mı bu ?
Ama Türkiye'de maalesef din politikaya 

da, ticarete de alet ediliyor ve birileri hem 
de çoğunlukta olan birileri bu işten çok 
ciddi çıkarlar elde ediyorlar.

İşini bilenler ve çıkarlarını gözetenler 
ona göre davranıyorlar

Akıllarını kullanıyorlar AKP'nin nereye 
gittiğini anlıyorlar ve şimdiden kendilerine 
yer hazırlıyorlar.

Değişip dönüşüyorlar.
Ama bunların dönüş nedenleri her 

devirde farklılaşıyor
Günün modasına uygun olarak..
Piyasa şartlarına bakarak..

Gazi İlköğretim Okulumdan 
TSO’ya anlamlı teşekkür

Seyfettin ŞEKERSÖZ
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Müdür ve 
Okul Aile Birliği 
üyeleri okulun 
ismini taşıdığı 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
ve Oda Sekreterine 
teşekkür 
plaketi verdi. 
Okul Müdürü 
Haşan Arı ile yeni ' 
göreve gelen 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Ahmet 
Topçu, üyeler 
Sabiha Altan ve 
Sevtap Akmuslu 
okulun yapımıyla 
birlikte ihtiyaçlarını 
da karşılayan 
TSO Başkanı 
Kemal Akıt ile Oda 
Sekreteri Agah 
Arda'ya teşekkür 
ederek plaket 
verdiler.
Oda Başkanı Kemal 
Akıt'a plaketi okul 
Müdürü Haşan 
Arı verirken oda 
sekreteri Agah 
Arda'ya plaketini 
okul aile birliği 
başkanı Ahmet 
Topçu verdi.- * 
1860 öğrencisiyle 
ilçenin en kalabalık 
okulu unvanını 
elinde bulunduran 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulunun kalabalık 
sınıf mevcuduna 
rağmen Gemlik'te. 
en başarılı üç 
okuldan biri olduğu
nun altını çizen 
Haşan Arı, icraatı 
ve yönetimi ile 
okulun başarılarını 
daha üst seviyeye 
taşımak için 
çalıştıklarını 
söyledi;.
Oda Başkanı 
Kemal Akıt'ın 
eğitime olan katkı 
ve sevgisinin

büyüklüğünün 
bilindiğine işaret 
eden okul müdürü 
Haşan Arı, 
yoktan var edilen 
okulları için her 
zaman destek 
veren oda yöne
timine okul ve 
aile birliği adına 
teşekkür etti. 
Yapılan ziyaretten 
mutlu olduğunun 
altını çizen Kemal 
Akıt, okul aile 
birliğinden çok 
iyi hizmetler bek
lediğini söyledi. 
Bu hizmetin fahri 
olduğuna dikkat

çeken Akıt, 
"Fahri hizmet 
gönülden yapılır, 
özverili olur ve 
insana şevk verir. 
Gönüllü hizmete 
talip olan okul aile 
birliğini kutluyorum. 
Bizler okula, 
sizler de çocuklara 
hizmet ediyorsunuz. 
Deprem sonrası 
hasar gören eski 
binanın yerine 
dayanıklı bir- 
okul yaptık ve 
şimdi de bunun 
mutluluğunu 
yönetim kurulu 
olarak tadıyoruz.

Her iş devletten 
beklenilmez 
felsefesiyle oda 
meclisimizin kararı 
ile çocuklarımızın 
bir daha korku 
yaşamaması için 
yüzümüzün akıyla 
bu görevi başardık. 
Bunu yapmak 
bizim görevimizdi, 
şimdi ise devam 
ettirmek size 
düşüyor. Ticari 
hayatımda böyle "| 
bir mutluluk yaşa- ’ 
madım. Allah 
her kese bu 
sevinci yaşatsın" | 
şeklinde konuştu, a

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA I
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Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ilk toplantısı dün yapıldı

Belediye aşevi kuruyor
Meclisten kısa kısa: Belediye Meclisi bu yıl da Ağustos ayında 

tatil yapacak. Encümen üyeliğine AKP’li Aykut Türe seçildi. Belediye 
Avukatı ve Başkan vekilinin maaşları yeniden belirlendi. GEMPORT’un 
kullanmak üzere Belediye Başkanına tahsis ettiği araç tartışma konusu 
oldu. Meclis Odası Yapı Kredi Bankası’na geçici olarak kiraya verildi.

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

YaaYORVM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSOZ 
Belediye Meclisi’nin 
2008 dönemi 
Ocak ayı ilk toplan
tısında aşevi 
kurulması 
kararı alındı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının 
okunmasıyla 
başlayan mecliste 
Belediye tarafından 
yaptırılmakta olan 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanındaki 
hizmet binalarında 
sıcak yemek 
dağıtacak aş 
evinin açılmasına 
karar verildi.
Önergelerin 
gündeme alın
masının ardından 
görüşülmeye 
başlanan gündem 
maddelerinin 
ilki olan huzur 
haklarının belirlen
mesi ilgili yasanın 
uygulanmasına 
oy birliği ile karar 
verilirken, 2008 
yıh meclis tatili İse 
yine Ağustos ayı 
olarak belirlendi. 
Gizli oy ile yapılan 
bir Encümen 
üyeliği için tek 
aday olan Aykut 
Türe 21 oyla 
seçilirken, Denetim 
Komisyonu üyelik
lerine ise AKP'den 
İmdat Öztürk, 
İnci Bülbül, Murat 
Yavuz ve Osman 
Sivas, DYP'den 
Halil Çevik 22'şer 
oyla seçildiler. 
Meclisin günde
mindeki sözleş 
meli Avukatın 
maaşı 1472 YTL 
olarak belirlendi. 
Başkan Yardımcısı 
Menderes Bingöl'ün 
maaşı da Belediye 
Başkanı maaşının 
3'te 2'si oranı olarak 
belirlendi.
Gemlikspor'un 
istemi üzerine katlı

otopark çarşısında 
bulunan 49 nolu 
■Ş yeri, geçici 
olarak ücretsiz 
tahsis edildi.
BAŞKANA 
GEMPORT’TAN 
ARAÇ TAHSİSf 
TARTIŞILDI 
GEMPORT A.Ş.'nin 
mülkiyeti kendilerin 
de olmak üzere 
Belediye Başkanının 
kullanması için 
tahsis ettiği araç 
tartışmaya açıldı. 
MHP'li meclis üyesi 
Osman Doğan, bu 
gibi firmaların tahsis 
ettikleri araçlar 
spekülasyon yarat
tığından halk arasın
da olumsuz yönde 
tepki çekeceğini 
söyleyerek 
tahsise karşı çıktı. 
Yapılan oylamada 
Osman Doğan red 
oyu kullanırken, 
tahsis oy çokluğu 

ile meclis tarafından 
kabul edildi.
Meclis Salonu’nun 
Yapı Kredi Banka 
sına geçici olarak 
kira bedeliyle 
tahsis edilmesi 
oy birliği ile 
kabul görürken, 
yaz aylarında 
yapılan ilaçlamanın 
özel bir firmaya 
verilmesi istemi 
Çevre Sağlık 
Komisyonu’na 
havale edildi.
VEREM SAVAŞ 
DERNEĞİNİ 
PROJEKSİYON 
ALETİ ALINACAK 
Verem Savaş 
Derneği'nin 
isteği olan pro
jeksiyon aletinin 
alınması oy birliği 
ile kabul edilirken, 
sokak köpekleri 
için hazırlanan 
çalışma, 
Çevre Sağlık

Komisyonu’na 
havale edildi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
verdiği önerge 
ile belediye 
tarafından 11 Eylül 
ilköğretim Okulu 
yanındaki binada 
aş evi kurulması 
meclis üyeleri 
tarafından 
uygun bulundu. 
Aş evinde kuru 
erzak dağıtılması 
uygun bulunmazken 
sadece sıcak 
yemek dağıtılması 
ve başkana ayni 
ve nakdi yardımların 
kabul edilmesi 
yetki si de oy 
birliğiyle kabul 
edildi.
Belediye Meclisi 
2008 yılı Ocak 
ayı ikinci toplantısını 
11 Ocak 2008 
Cuma günü saat 
14.00 de yapacak.

Bir mahkumun düşündükleri
Milliyet gazetesinin son reklamı şöyle;
"Hamili kart yakınları, yakınlarının yakın

ları, satın alıyor yarınları. Tok gezenler 
karınları. Rüşvet çözer sorunları, para 
basar torunları. Zihniyet hem kara hem de 
çıkar sağlar yalanla. Türkiye sizinle gurur 
duyuyor.jonları karalıyor)

Hem yer hem yedirir bu hayali icraatçı.
İçi de bir dışı da bir, hortumlayan bir 

vampir.
Her bir fesat, tam bir hasat, ihale ise 

bizdedir.
Türkiye sizinle gurur duyuyor.
Tüm bunlardan utanç duyan herkes;
Milliyet de sizinle gurur duyuyor."
Bizler de bu reklamla gurur duyuyoruz.
Ama Dursun Uyar denen adamdan 

utanıyoruz..
Peki bu adam 9 ay yatıp tekrar aramıza 

mı dönecek?"
Bu vurdumduymazlık devam ederse, ne 

yazık ki öyle olacak.
Utanmadan hem de açık havalı cezaevi 

istiyor..
Bir şirket düşünün ki, yurtdışında 

yaşayan yurttaşlarımızı alenen dolandır
mış. Milyonlarca Euro parayı iç etmiş.

Almanya polisi, adamın peşinde.
İsviçre polisi keza.
Biz ne yapıyoruz? güya içeri atıyoruz.

Hepsi hepsi 2 yıl hapis cezası.
İnfaz yasasının indirimlerini yapın. 

Geriye kalıyor 9 ay.
Amerika da bir ticaret vurgununa 25 yıl 

ceza verildi...
Çalışmak için vatanlarını terk etmiş bin

lerce insanın boğazından, kısarak biriktir 
diği paranın üzerine kurduğu hayaller 
söndürülmüştür.

"Canım bize ne, birtakım üçkâğıtçıların 
dini istismarına kanmışlar, cezasını çeksin
ler" diyemezsiniz

Tam aksine, dolandırılan vatandaşın 
korunması görevi vardır.

Ama böylesine ağır insanlık dramlarına 
yol açan bir olayda "hafifletici neden" de 
olmamalıdır

Bu da cezayı veren yargışlierın ayıbı..
Olmamalıdır ki, bu ceza bazı üçkâğıt 

çılarda, "Dokuz ay da neymiş, dolandırırım, 
sonra yatar çıkarım” türünden teşvik primi 
haline dönüşmesin.

Ama adam öylesine rahat ki, bunca yıl 
elini kolunu sallayıp gezmeye alıştığı için, 
şimdi bir de "açık cezaevine nakledilmeyi" 
istiyor..

Sırıtarak, gülerek..
Abilik, biraderlik, şeyhlik, şıhhk konten

janından öyle şeyler yaptırmaya alışmış ki, 
bunu da isterdi.

istedi ve anında aldı da...
Açık havalı cezaevine gönderildi..
Beni şaşırtmadı, sizi de şaşırtmasın.
Emin olunuz daha şimdiden, kimbilir 

kaç daha üçkâğıtçı dokuz ay açık havada 
istirahat karşılığında kaç milyon doları 
söğüşleyebileceğinin hesabını yapmaya 
başlamıştır.

Diyeceğim, Dursun Uyar, 9 ay yatıp elini 
kolunu sallaya sallaya »karsa, bu ceza 
falan olmayacak.

Tam aksine, suça teşv \ haline dönüşe
cektir.

Yanılıyorsun diyen varsa buyursun...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Verem Savaş Derneği üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Turgut'u ziyaret etti

Verem Savaş Derneği

Seyfettin ŞEKERSÖZ

destek bekliyor

TCDD’nin yatırımları 
özel sektöre

Gemlik ve çevre 
ilçelerde kayıtlı 
hastalarına 
yaptıkları çeşitli 
yardımlarla 
başarılı çalışmalar 
üstlenen Verem 
Savaş Derneği 
üyeleri Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u ziyaret 
ederek destek 
beklediklerini 
ilettiler.
Dernek Başkanı 
Sevgin Arseven 
ile yönetim kurulu 
üyeleri içinde 
bulunduğumuz 
Verem Haftası 
nedeniyle yaptıklaı rı
ziyaretlerde 
kendilerine 
destek verilmesini 
istediler.
Başkan Sevgin 
Arseven. çalışmalar

hakkında başkan 
Mehmet Turgut'a 
bilgi verirken 
"Bizim arkamızda 
sizlerinde 
des teklerinizin 
olmasını bekliyoruz. 
Sizlerin vereceği 
desteklerle 
hastalarımıza 
daha iyi yardımlar 

yapabiliriz" dedi. 
Başkan Mehmet 
Turgut, şimdiye 
kadar Verem 
Savaş Derneği’ne 
katkıda buluna
madıklarını 
ancak her zaman 
yanlarında olacak
larını belirterek, 
Kutsal bir görev 

yapıyorsunuz ve 
hastalara yapılan 
yardımlardan 
dolayı sîzleri 
kutluyorum. 
Bundan sonra 
sîzlerden gelecek 
talepler doğrul
tusunda destek 
vermeye hazırım ” 
şeklinde konuştu.

Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğü 
(TCDD), yatırım
larında özel sektör
den destek istedi.
TCDD; hızlı tren, 
demiryolu yapımı, 
mevcut hatların 
yenilenmesi, yeni 
merkezlerde lojistik 
köylerin inşası ile 
garların alışveriş 
merkezi şeklinde 
inşası ve işletilmesi 
için özel sektöre 
davet yolladı. 
Hızlı tren, Marmaray 
gibi Türkiye'nin 
önemli projelerine 
imza atan TCDD, 
yatırımlarına özel 
sektörü dahil etmek 
için harekete geçti. 
Bunun içinde, ga 
ranti olarak 
TCDD'ye ayrılan bin 
672 milyon YTL'lik 
ödeneği gösterdi. 
Yatırımlarına YİD 
modeli ile devam 
etmeyi planlayan 
TCDD, ilk olarak 
özel sektöre pro
jeleri hakkında bilgi 
verdi. TCDD,

Ankara-lstanbul ve 
Ankara-Konya hızlı 
tren projeleri ile 
yapımı planlanan 
Burdur/lsparta- 
Antalya, Konya* 
Antalya, Bursa- 
Osmaneli Hızlı Tren 
Projesi, Trabzon* 
Erzincan/Erzurum, 
Konya-Mersin pro
jeleri ile yatırım* 
cıların pazarda ilk 
olma avantajlarını 
kullanabileceğine 
dikkat çekti. 
TCDD, İstanbul 
Halkalı, İzmit 
Köseköy, Balıkesir 
Gökköy, Eskişehir 
Hasanbey, Aydın, 
Uşak, Denizli 
Kaklık, Mersin 
Yenice, Konya 
Kayacık, Kayseri 
Boğazköprü ve 
Erzurum Palandö 
ken'de Lojistik 
Köy çalışmalarının 
çalışmaların 
devam ettiğini, 
lojistik köylerin 
öneminin ise her 
geçen gün artığını 
vurguladı.

teiı^ı
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- UNURBEY DUGUN SALONURI -

HAFTA İÇİ C0VHVET ALANA 
KINA SALONU ÜCRETSİZ

2.000.00 - YTL

PEŞİN FİYATINA
12 AV TAKSİT 

ÜSTELİK KREDİ KARTI 
DERDİ OLMADAN

Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLİK 
TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 05325464575- ww.suren.com.tr

ww.suren.com.tr
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Aşevi ve tahsis araç
Aşevleri OsmanlI’dan beri dev 

letin ve vakıfların yoksullara sun
duğu bir sosyal hizmettir.

Bilhassa evsiz yurtsuz olanlar ile 
çok yaşlılar ve yalnız yaşayanlar 
için aşevleri bulunmaz bir nimettir.

Gemlik Belediyesi bu hizmeti 
yani sıcak yemek dağıtım işini rama 
zan aylarında yerine getiriyordu.

Köşemde bu konuyu birçok kez 
yazdığımı anımsıyorum.

Yalnız bunu değil bir de verilen 
Huzurevi sözü vardı.

Huzurevinin imar planlarında 
Manastır Bölgesi’ndeki yeri geçtiği 
miz yıl Hasanağa Kampı’nın bulun
duğu yere kondu.

Hasanağa Kampı, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın mülkü.

Bakanlık bu kampı Özelleştirme 
İdaresine devretti ve birkaç kez satı 
şa çıkmış olsa da satılamadı.

Plan değişikliği işin yapılmasına 
yeterli gelmiyor.

Aslında bana göre meclis bu 
kararı da yanlış aldı.

Gençliğe yönelik Gemlik’te en 
güzel hiçbir hizmet yokken, 
gençliğe ayrılmış bir büyük araziyi 
siz tutun huzurevi alanı yapın.

Yapılan akıl ve mantığa uymuyor.
Neyse biz konumuza dönelim.
Geç de olsa Gemlik Belediye 

Meclisi 11 Eylül İlköğretim Okulu

yanındaki yapılan binada bir Aşevi 
açılmasına karar vermesi hayırlı bir 
iŞ-

Bu işi sulandırmadan yerine geti 
rirsek, gerçekten hizmet amacına 
ulaşır.

Gelelim şu araç tahsis işine..
Belediye Başkanımızın altında 

son günlerde gördüğün sanırım Re 
nault marka yeni lüks bir araç var.

Meğer bu araçı GEMPORT başka 
na kullanması için tahsis etmiş.

Yani mülkiyeti, Türkçesi ruhsatı 
GEMPORT üzerinde olan bu lüks 
araç, neden Belediye Başkanına 
kullanması için armağan edilmiş 
bilemiyorum.

Gemlik Belediyesi GEMPORT’un 
ortağıdır.

Belediyeler bağış alabilir.
GEMPORT da bir kamu kurumu.
İş Bankası ile Gemlik Belediye 

sinin ortaklığı olan bir işletme.
Gemlik’in önemli bir liman işlet 

mesi.

Türkiye'nin ilk özel limanı...
Durup dururken Gemlik Bele 

diye BaşkanTna lüks bir araç tahsis 
ediyor ve kullanıma sunuyor.

Bu istek acaba Gemlik Belediye 
sinden mi gitti?

Yoksa, GEMPORT Yönetim Kuru 
lu Gemlik Belediyesi’yle iyi ilişki
lerini sürdürmek için küçük ortağı
na kıyak mı yapmak istedi.

Bilemiyorum.
Gemlik Belediyesi darda olan bir 

belediye değil.
Belediye Başkanımızın en çok 

övündüğü konu, borçlu bir belediye 
aldığı ama, bugün hiçbir borcu 
olmayan ve kasası para dolu bir 
belediyeye sahip olmasıdır.

Hatta bunu Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan ilçemize geldiğinde de 
söylemiş ve övgüsünü almıştı.

Kendi bütçesinden başkanına 
araç alacak parası olan bir bele 
diyenin, -ortağı da olsa- bir başka 
kurumdan araç tahsis edilmesini 

kabul etmesi düşündürücüdür.
MHP’li meclis üyesi Osman 

Doğan bu konuda muhalefet etmiş 
ve "Bu gibi firmaların tahsis ettikleri 
araçlar spekülasyon yaratacağın
dan, olumsuz yönde tepki çekecek
tir. " demiş.

Oylamada Osman Doğan "red" 
oyu kullanmış. Diğer üyeler her
halde “evet” demiş.

Bu tahsisin ardından GEMPORT’ 
un belediyeden bir isteği olup olma 
yacağını yakındş görürüz.

Bir de GEMPORT bunu neden 
yapıyor anlayamıyorum.

Gemlik Belediyesiyle kuruluşta 
imzalanan sözleşmede, belediye 
nin İskelesinden ve başka yerde 
tahmil tahliye işleri yapmayacağına 
dair bir sözleşme imzalanmıştı ama, 
Gemlik Belediyesi buna uymuyor.

Yani sözünde durmayan bir 
ortak Gemlik Belediyesi..

GEMPORT istese yargıya gider 
ve belediyenin bu hizmetini engel 
ler. Bunu da yapmıyor GEMPORT

Bizde bir söz vardır:
“Bayram değil seyran değil, eniş 

tem beni niye öptü!" diye.
Gerçekten, durup dururken GEM 

PORT neden bu kıyağı Belediye Baş 
kanına yaptı.

Yapacağı muhtaç başka kurum 
mu yoktu?

Bursa Emllte Biıliftıleıı Başh Turgut’a ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

17 derneğin bir
leşmesiyle oluşturu
lan Bursa Engelliler 
Birliği başkanları 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ederek 
Hac'dan dönüşünü 
kutladılar.
Bursa Engelliler 
Birliğine bağlı 
Altı Nokta Körler 
Derneği, Kas 
Hastalıkları Derneği, 
Türkiye Sakatlar 
Derneği Bursa 
Şubesi, Körleri 
Eğitim ve Kollama 
Derneği, Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği, 
Sağır ve Dilsizleri 
Koruma Derneği, 
Duyum ve İşitme 
Engellileri Eğitme 
Derneği, Otistik 
Çocukları Koruma 
Derneği ile Doktor 
Ayten Bozkaya 
Spastik Engelliler 
Derneği başkanların-

İH z'SIr.

dan oluşan heyet 
başkanın Hac 
dönüşünü tebrik 
ettiler ve birliğin 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdiler. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan başlatılan il ve 
ilçelerde özürlü hari
tasının çıkarılması 
için belediyelere 
destek ziyaretleri 
yaptıklarını söyleyen 
birlik üyeleri, bu 
harita kapsamında

Görme, İşitme, 
Zihinsel ve Engelli 
insanların yaşları ne 
olursa olsun bilin
mesi amacıyla çalış
ma başlatıldığını 
konu hakkında 
mahalle ve köy 
muhtarlarına bilgi 
verilerek çıkarılacak 
özürlü haritası için 
destek olunmasını 
istediler.
Engelliliğin 
Türkiye'de aileler 
tarafından önceleri 

bir suçmuş gibi 
görüldüğüne ve 
çocuklarını toplum
dan kaçırdıklarının 
altını çizen Başkan 
Mehmet Turgut, yeni 
çıkarılan yasa ile her 
özürlü insana evinde 
yapılan yardımlarla 
çözüm üretildiğini 
söyledi.
Bu insanların da 
diğer sağlıklı insan
lar gibi yaşamaya 
haklarının bulun
duğunu hatırlatan

Başkan Turgut, 
"Devletimizin ve 
hükümetimizin bu 
insanların 
ihtiyaçlarını temin 
etmek görevidir. 
Başbakanımızın 
çıkarttığı yeni özürlü 
yasası ile belediyeler 
de bu kişilere daha 
rahat yardım etme 
olanağı tanımıştır. 
Televizyonlarda 
izlediğimiz kötü 
görüntüleri bundan 
sonra izlemek 

istemiyoruz" dedi. 
Yeni oluşturulan 
Bursa Engelliler 
Birliği ile sorunlara 
daha rahat çözüm 
bulma olanağı bul
duklarını ifade eden 
birlik başkanları 
belediyeler ile 
mahalle ve köy 
muhtarlarından 
özürlü haritasının 
çıkarılması için 
destek ve yardım 
bf' irdiklerini

r.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazeteSi.com

http://www.gemlikkorfezgazeteSi.com
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Tabili; ‘31 tin ton zeylin aldık”
Marmarabirlik, 2007- 
2008 zeytin alım 
kampanyasının 
sonuna yaklaştı. 
Birliğe bağlı 8 
kooperatiften 
Edincik dışındakiler 
kampanyayı kapattı. 
Kampanya 
süresince birliğin 
aldığı zeytin miktarı 
31 bin tona, bedeli 
de 74 milyon liraya 
yaklaştı.Marmara 
birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu, kampa
nyanın birlik açısın
dan son derece 
olumlu geçtiğini, 
uzun yıllardır almayı 
düşledikleri 
kalibrajlarda ürün 
aldıklarını söyledi. 
Taviloğlu, kampanya 
başında resmi ya da 
gayriresmi her 
türlü verinin çok 
sapma gösterdiğini, 
rekoltenin 100 bin 
tonun üzerinde 
olması beklenirken 
birlik olarak aldıkları 
zeytinin 31 bin ton 
olduğunu ifade etti.

| 'Taviloğlu, "Âncak. 
ne tüccar bu miktar- 
larda zeytin aldı, ne 
de üretici kabına 
koydu. Rekolte tah-

bedellerinin Öden
mesine ilişkin olarak 
da, daha önce 
duyurdukları 
takvime göre kalan 
yüzde 60'ın temmuz 
ayında ödeneceğini, 
ancak uygun bir 
kaynak bulunması 
halinde ödemeyi öne 
çekebileceklerini 
anlattı. Taviloğlu, 
geçen yıl da öde
menin ağustos ayın
da yapılacağının 
açıklanmasına rağ
men, mart ayında 
yapıldığını hatırlattı.

Serbest Kürsü

minleri çok afakiydi 
ve buna rağmen 
Marmarabirlik 31 bin 
ton zeytin aldı*' dedi. 
Kalite ve kalibraj 
bakımından iyi bir 
kampanya dönemi 
geçirdiklerini kayde
den Refi Taviloğlu, 
“İri taneli zeytini 
gereğinden biraz 
daha fazla aldık. 
Kalibraj dağılımı, 
birliğimizin 
önümüzdeki satış 
politikalarına uygun 
gerçekleşti.
Biliyoruz ki Marmara 
Bölgesi zeytin üreti
cisinin maliyetleri 
yüksek. Bu elbette 
birliğin satış poli-

tikalarına da yansıy
or. Buna rağmen 
ürünü en iyi şekilde 
değerlendire
ceğimizin bilinmesi 
lazım" diye konuştu. 
Taviloğlu, zeytin

Marmarabirlik e 
bağlı kooperatiflerin, 
2007-2008 kam
panya döneminde 
aldıkları ürün 
miktarları ve 
bedelleri şöyle:

Kooperatif Ürün miktarı (ton) Bedeli (bin YTL)
Gemlik 2.540 6.207
Mudanya 8.059 18.740
Erdek 5.158 10.935
Orhangazi 2.146 5.765
İznik 7.258 19.792
Edincik 2.651 5.550
Mürefte 2.728 6.026
Marmara Adası 308 691
Ağırlıklı olarak su tipi zeytin alan Edincik
Koope ratifi'nin de az miktarlardaki alımla kampan
yayı bu hafta içinde sonlandırması bekleniyor.

KAVI D Ticaret Meslek Lisesi ’nden aldğım tastiknamemi kaybettim.
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ

Özgür KARAKAYA i
İletişim Uzmanı I 
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Hayat Esintileri....
Dünden devam
Ülkemde her geçen gün ağaçlar kesiliyor, I 

ülkem yanıyor, yurduma can veren akciğer
ler kanıyor. İlkokullarda öğretilen güzel bir 
şarkı var: “Yuvadır kuşlara örtüdür toprağa I 
can verir doğaya ormanlar yurdumda*'...

Talan, vurgun devam ederken vatanın tabii 
güzellikleri korunmuyor. Oysa o güzellikler 
kolayca ortaya konmadı yıllar boyu. Ucuz 
hamasi nutuklar onları kurtarmaya yetmiyor. I 
Bir fidan ne kadar sürede ağaç olur gölge 
yapar altında serinletir bizi. Öyle ya insana 
değer vermeyene bitkinin ne önemi var.

Bazı insanlarımız fazla kazanç uğruna 
doğal güzellikleri de hiçe sayıyor. Yaşanılası 
çevrenin yok oluşunun ardından sonuçlar I 
geliyor, kuraklık ve pahalılık... Sonra 
arkasından deniyor ki suyu idareli kullan... 
Gösterme parklarla yeşile sahip çıkılıyor. 
Yeşil alanlar bir bir parsellenirken yine 
büyük bir çelişki sergilenmiş oluyor. Dertli 
Divani'nin sözlerindeki gibi şu yaşanılası 
dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı.

Güzelliklere sahip çıkmak bu güzellikleri 
bizden sonrakilere bırakmak gibi önemli bir 
sorumluluğumuz varken. Doğadaki canlılar 
bizi bir gün terk edip giderlerse insan oluşu
muzun da önemi kalmayacak.

Karbondioksit oranı yükselip oksijen 
kalmazsa...

Kuşlar ölür, çiçekler açmaz, kar yağmaz 
ise...

Geçim derdinin yanında daha büyük bir 
gerilim başlayacak. Bu gerilim zengin । 
diye ayırmayacak, temiz havaya hasret kala
cağız hep birlikte...

Bu gidişatın sonu nedir?
Nazım Hikmet'in dediği gibi "yüreklerin ’ 

kulakları sağır". Yoksa bir fırtına öncesi ses
sizliği mi? Acaba insanlık için sosyal bir pat
lamanın koşulları mı oluşuyor diye sor- | 
madan edilemez...

Ama tık yok, sesler kısılmış sanki!
Bir yanda can çekişen doğa, bir yanda 

çoğunluğu günde 1 YTL'yla geçinmeye 
çalışan insanlar. Dinmeyen Müzik grubunun I 
şarkısındaki gibi "bir ülkem var düşlerimde 
gördüğüm" Düşlenen o ülke neden böyle? 9 
İnsanlar niye böyle?

Hiç bir zaman hesap soramayan halkımız... I 
Ancak her şeye rağmen hayalleri 
öldürmemek gerektiğini öğrenmeli.

Çünkü insana umut veren onlardır. Yaşam ı 
acısı ve tatlısıyla sürerken yaşananlardan 1 
ders çıkarıldığı sürece ileri adımlar atılabilir 
çünkü. Daha doğrusu iyi yaşamanın kapıları 
zorlanmalıdır. Yoksa aynı hatalar tekrar- 1 
landıkça yerinde saymak kaçınılmaz olacak
tır.

G.Santayana’nın deyişiyle "geçmişi hatırla- I 
mayanlar onu bir kez daha yaşamak zorunda 
kalacaklardır".

Öyle değil mi?
Hem de bütün acısıyla birlikte...

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bota Sok, Akbank Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel. ı (0.224) 513 96 83

KfiŞ€l>€ MKUMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Memurların, 2007 
enflasyon farkı ve 
asgari geçim indirimi 

‘ ile ne kadar maaş 
alacağı belli oldu. 
En düşük memur 
maaşı 977 YTL ölür 
ken, en yüksek maaş 
Cumhurbaşkanının. 
Memur maaşlarında, 
2007 için verilen 
enflasyon farkı, Ocak 
zammı ve yılbaşında 
devreye giren asgari 
geçim indirimi ile 
birlikte, yüzde 4,1 
ile yüzde 13,7 
arasında artış 
meydana gelecek. 
Buna göre Aralıkta 
aile ve çocuk yardımı 
dahil maaşı 861 YTL 
olan 14'ün 2'sindeki 
bir devlet memuru
nun cebine bu ay 977 
YTL girecek. Maliye 
Bakanlığı Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü'nden 
aldığı bilgiye göre, 
2007'nin 2. yarısında 
enflasyonun yüzde 
4'ü aşması nedeniyle 
ortaya çıkan yüzde 
0,35'lik enflasyon 
zammı çerçevesinde 
memur maaş kat
sayısının bu yılın ıTk 
yarısı için 0,49486, 

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
Sezonluk Abone Fiyatı: 35.00-YTL
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM: 0.546 517 52 82

taban aylık kat
sayısının 0,65283, 
yan ödeme kat
sayısının da 0,01569 
olarak tespit 
edilmesinin ardından, 
memur maaş 
cetvelleri de yeniden 
düzenlendi.
Böylelikle enflasyon 
ve 2008 Bütçesindeki 
Ocak ayı zammının 
yanı sıra 1 Ocakta 
uygulamaya giren 
asgari geçim indirimi, 
maaşlarda yüzde 
13,7'ye varan oranlar
da artış sağlayacak. 
Vali maaşına yüzde 
4,1 , müsteşar maaşı
na da yüzde 4,4 artış 
getiren yeni düzen
lemeler, 14'ün 2’sin- 
deki bir memura 
yüzde 13,5 , 13'ün 
3'ündeki bir 
hizmetliye de yüzde 
13,7 oranında maaş 
zammı olarak 

yansıyacak. 
ZİRVEDEKİLER NE 
ALACAK?
Yeni katsayılar, 
devletin zirvesinde 
görev yapanların 
maaşlarını da arttıra
cak.Bu çerçevede, 
2007'nin 2. yarısında 
aylık maaşı ortalama 
8 bin 492 YTL olan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a, bu 
yılın Ocak-Haziran 
döneminde ortalama 
9 bin 48 YTL, 
Temmuz-Arahk döne
minde de ortalama 8 
bin 926 YTL maaş 
ödenecek.
Böylece Başbakanın 
aylık ortalama maaşı 
8 bin 987 YTL ola- 
cak.Bakanlar da yılın 
ilk yarısında 8 bin 
998 YTL, ikinci 
yarısında ise 8 bin 
876 YTL ortalama 
maaş alacak. Buna 

göre, bakanlara da, 
2008'nin tümünde 
ortalama 8 bin 937 
YTL maaş 
verilecek.Yeni maaş 
düzenlemeleriyle mil
letvekillerinin eline 
de yılın ilk yarısında 
aylık ortalama 8 bin 
751 YTL, ikinci 
yarısında ise 8 bin 
624 YTL geçecek. Bu 
şekilde milletvekil
lerinin aylık ortalama 
maaşı da 8 bin 687 
YTL'ye gelecek. 
CUMHURBAŞKANI 
MAAŞI 
Bu arada maaşı 
Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesine göre 
belirlenen 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül de, yılın 
ilk 6 aylık döneminde 
ortalama 16 bin 146 
YTL aylık maaş ala- 
cak.Cumhurbaşkanı 
maaşı, ikinci 6 aylık 
dönemde ise vergi 
dilimleri nedeniyle 
15 bin 247 YTL'ye 
düşecek. Böylece, 
Cumhurbaşkanının 
2008 yılındaki aylık 
ortalama maaşı 
15 bin 697 YTL 
düzeyinde 
bulunacak.

2007!de 20 milyar 
dolarlık birleşme 

ve salın alına
Türkiye'de 2006 
yılında 19 milyar 
dolar düzeyinde 
gerçekleşen bir
leşme ve satın 
alma işlemlerinin 
hacmi, 2007'de 
gerçekleşen 162 
işlemde 20.6 milyar 
dolara ulaştı. 
Küresel finansal 
piyasalardaki dal
galanmalardan 
dolayı işlemlerin 
toplam hacminin 
2008 yılında ise 
15 milyar dolara 
kadar düşebileceği 
öngörülüyor.
Deloitte Türkiye'nin 
2007 Yılı Birleşme 
ve Satın Almalar 
Raporuna göre, 
Türkiye'nin, büyü 
me potansiyeli ve 
göreceli güçlü 
makroekonomik 
yapısı ile, 2007'nin 
ikinci yarısındaki 
küresel finansal 
dalgalanmalara 
karşı durabildiği 
belirtildi.

Bir süredir kısıtlı gönderilen İran doğalgazı 
düq sabahtan itibaren tamamen kesildi.

Iran doğalgaz 
akışını durdurdu

Alınan tedbirlerle 
genel doğalgaz 
arzında bir sorun 
olmadığı bildirildi. 
Güler, sorunu 
Başbakan'a götürü 
yor. İran, sert kış 
koşulları ve 
Türkmenistan’dan 
gelen doğalgaz 
sevkıyatının dur
masını gerekçe 
göstererek geçen 
hafta Türkiye'ye 
ihraç ettiği gaz mik
tarını kısmıştı. 
Dün sabah ise 
İran'ın Türkiye'ye 
verdiği doğalgaz 
tamamen kesildi. 
BOTAŞ yetkilileri, 
İran’dan bir süredir 
kısmı gelen gazın 
bu sabah kesilmesi 
üzerine gerekli 
tedbirlerin alındığını, 
yeni haliyle arz-talep 
dengesinin kurul
duğunu ve gaz 
arzının şu an için 
sorunsuz devam 
ettiğini söyledi. 
Güler, Erdoğan'dan 
yardım istedi 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, dün 
yaptığı açıklamada, 
yaklaşık 10 günden 
bu yana aşırı soğuk
lar nedeniyle İran'
dan gelen doğalgaz- 

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

da önemli miktarda 
düşüş yaşandığını, 
Ukrayna üzerinden 
gelen gazda da bir 
miktar azalma 
olduğunu söylemişti. 
Bakan Güler, 
"Şimdiye kadar 
sorunu kendi 
imkanlarımızla 
çözmeye çalıştık. 
Iranlı bakan ve 
müsteşarlarla 
konuyu görüştük. 
Fakat devreye 
girmesi için, artık 
konuyu sayın 
Başbakanımı-za 
istirham edeceğim. 
Depolarımızı devreye 
soktuk. Fakat Rusya 
Devlet Başkanı 
Putin ve Iran 
Cumhurbaşkanı 
Ahmedinecad ile 
görüşmesi için 
konuyu iletece
ğiz" demişti. 
Doğalgaz alımı 4-5 
milyon metreküpe 
geriledi Türkiye, en 
büyük ikinci doğal
gaz tedarikçisi olan 
İran'dan normalde 
günlük yaklaşık 29 
milyon metreküp 
aralığında doğalgaz 
alırken, son gün
lerdeki kısıntıyla bu 
miktar 4-5 milyon 
metreküpe kadar 
gerilemişti.
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Malki cinayetinde karar şıklı Cavit Çağlar’m yeğeni avda kendisini vurdu

Bursa'da 1995 
Yılında İşadamı 
Nesim Malki'nin 
Öldürülmesiyle İlgili 
Davada Verilen 
Kararların 
Bozulmasının 
Ardından Yeniden 
Yargılanan İşadamı 
Erol Evcil'e Tatsız 
Bir Haber Geldi. 
Yargıtay 1. Ceza 
Dairesi'nin Bursa'da 
1995 yılında 
işadamı Nesim 
Malki'nin öldürülme
siyle ilgili davada 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce ve 
rilen kararları boz
masının ardından 
yeniden yargılanan 

işadamı Erol Evcil 
müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen, Evcil'in 
müebbet hapsin 
yanı sıra yağma 
suçundan da 10 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldığı 
davada yargılanan 
Burhanettin Türkeş, 
Oğuz Işıklı, Şükrü 
Elverdi ve Mücahit 
Çakal'a da müebbet 
hapis cezası 
verildi. Aynı davada 
yargılanan Emin 
Menge ise 12 yıl 
6 ay hapis ceza
sına çarptırıldı.

Cavit Çağlar'ın 
yeğeni Ertan 
Topuzer'in, 
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde 
avlanmak için 
açıldığı gölde, belin
deki tüfeğin ateş 
alması sonucu 
öldüğü bildirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Cavit Çağlar'ın eşi 
Nursel Çağlar'ın 
yeğeni olan ve 
Bursa'da tekstil 
işiyle uğraştığı belir
tilen Ertan Topuzer

jörev intihar eden Mora hastanede ta dratf
Bursa'da, çalıştığı 
hastanede intihar 
eden pratisyen 
hekim Caner 
Elitok'a, (43), Bursa 
Devlet Hastanesi 
bahçesinde mesai 
arkadaşları tarafın
dan tören 
düzenlendi.
Törende konuşan 
Bursa Devlet

(45), arkadaşı 
Ercüment Bavlı 
ile birikte Gölyazı 
köyünde arkadaşı 
Cengiz Güler'in 
yanına gitti. 
Avlanmak için 
Güler'in sandalıyla 
Uluabat gölüne 
açlan 3 akradaş, 
Karacabey'in 
Eskikaraağaç köyü 
yakınlarındaki 
Halilbey Adası'na 
yanaştı. Sandaldan 
atlayarak adaya 
geçmeye çalışan

Hastanesi Başekımı 
Mete Ekşioğlu, 
Dr. Elitok'un hasta
nenin yoğun bakım 
ünitesinde görevli 2 
çocuk babası onurlu 
bir insan 
olduğunu söyledi. 
Ekşioğlu, "Pırlanta 
gibi bir arkadaşımızı 
kaybettik. Onu 
unutmayacağız."

Ercüment Bavlı, 
göle düştü. 
Arkadaşları tarafın
dan kıyıya çıkartılan 
Bavlı, daha sonra 
ıslanan kıyafetlerini 
kurutmak için ateş 
yakmak istedi. 
Bunun üzerine Bavlı 
ve Güler ile birlikte 
adada çalı topla
maya çıkan Ertan 
Topuzer, yosun kaplı 
bir kayanın üzerinde 
düşme tehlikesi 
geçirince bir dala 
tutunmaya çalıştığı 

dedi. Caner 
Elitok'un cenazesi, 
Ulucami'de kılınan 
cenaze namazının 
ardından toprağa 
verilmek üzere 
Eskişehir'in 
Çifteler ilçesine 
gönderildi.
Elitok, 5 Ocak 
gecesi Bursa 
Devlet Hastane 

sırada elindeki 
tüfeği ateş aldı. 
Koltuk altından 
yaralanan Topuzer, 
arkadaşları tarafın
dan sandalla 
Gölyazı köyüne, 
oradan da Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
götürüldü.
Topuzer, burada 
yapılan tüm müda
halelere rağmen kur
tarılamadı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

si'nin acil 
servisinde 
nöbetçi oluduğu 
sırada, doktor 
dinlenme odasında 
koluna taktığı 
serumla intihar 
etmiş, geride de 
"Ölümümden 
kimse sorumlu 
değildir" diye 
bir not bırakmıştı.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

I
 Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
I ACİLSATILIKveKİRALIKLARINEİÇİNBİZİARAYINIZ

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-A______________ _ _______________________

1 Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

$

K.

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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 10 211

A acak verecek tartışması kanlı bitti
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, alacak 
verecek kavgasında 
bir kişi, yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Olaya karışan zan
lıların yakalanması 
için polisg eniş 
çaplı soruşturma 
başlattı.
Edinilen bilgiye

göre, T.l. (31), 
aralarında alacak 
verecek ilişkisi olan 
T.E.'nin kendisini 
Zekaigümüşdiş 
Mahallesi Mudaya 
Caddesi üzerindeki 
benzin istasyonuna 
çağırdığını, burada 
tanımadığı 3 kişi 
tarafından darp 
edildiğini, ardından

T.E.'nin tabancayla 
kendisine doğru 
ateş ettiğini 
söyleyerek polise 
müracaat etti.
Olayda yaralanan 
T.I., hastaneye 
kaldırıldı.
Kaçan zanlıların 
yakalanması 
için soruşturma 
başlatıldı.

Mudanya’da şüpheli ö üm
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, erkek 
arkadaşının evinde 
rahatsızlanarak 
hastaneye kaldırılan 
ve yapılan müda 
haleye rağmen 
hayatını kaybeden 
genç kızın ölümü 
'şüpheli' bulundu. 
Cumhuriyet 
Savcılığı, genç 
kızın ölüm 
nedeninin tespiti 
için otopsi yapıla . 
masına karar verdi. 
Edinilen bilgiye

göre, Işıl Y. (26), 
erkek arkadaşının 
evinde rahatsızla
narak önce 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Burada 
yapılan müdahe- 
lenin ardından 
Bursa'da özel 
bir hastaneye 
kaldırılan Işıl Y. 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili 
polisin ifadesine 
başvurduğu

Işıl Y.'mn erkek 
arkadaşı 
Burak U. (29), 
"Birer bira içtik. 
Gece ağzından 
köpük geldiğini 
görünce hemen 
hastaneye 
götürdüm" dedi. 
Cumhuriyet 
Savcılığı, Işıl Y.'mn 
cesedinin otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırılmasına 
karar verdi.

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim Hükümsüzdür. Okan ELDOGAN
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x>®ftse| Mût 
Yelda BAYK1Z 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Açık Öğretim Sınavları ve Gemlik
Dün gazetemizde, AKP Gemlik İlçe 

Başkanı Sayın Enver Şahin'in açık ilk ve 
orta öğretim sınavlarıyla ilgili açıklaması 
vardı. Artık sınavların Gemlik'te yapıl
masıyla ilgili.

Gerçekten birçok açık öğretimli adına 
sevindirici bir olay. Ben de örgün öğre
timim yanında açık öğretim mezunuyum. 
O dönem içerisinde şimdiki öğrencilerin 
çektiği tüm sıkıntıları bir bir yaşadım.

En önemlisi ulaşım elbette. Erken 
saatlerde gitseniz bile uzun uzadıya 
kuyruk. Yeterli sefer zaten yok. Kaldı ki, 
benim zamanımda (2002-2004) minibüsler 
de alternatif olarak çalışıyorlardı. Zaten 
heyecanlı oluyorsunuz, bir de itiş tıkış 
otobüsler bunalıyorsunuz resmen.

Bazen hava müsait olmuyor, cebinizde 
para ... Birkaç hafta öncesinden yer tespit 
etmek durumundasınız. Kimisi İhsaniye 
taraflarına düşüyor. Böylesi, durumu 
daha da zorlaştırıyor. Elbette yetişkinler 
için olay biraz daha kolay olsa da, çocuk
lar için bu oldukça güç bir durum. 
Ebeveynlerinle yollara düşüyorlar.

Açıklamadan da anlaşılıyor ki; açık 
ortaöğretim sınavları, tıpkı üniversite 
sınavları gibi Gemlik sınirları içerisindeki 
okullarda olacak. Bu da maddi - manevi 
yarar olarak vatandaşlara yansıyacaktır.

Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının 
böyle bir kanayan yarayı dile getirmeleri 
sosyal boyutun ne kadar duyarlı 
.olduğunu gösterir. Bir de siyasilerin, bu 
çağrıları icraatlerle destek vermesi daha 
da iyi bir durum. Elimden geldiğince 
objektif olmaya çalıştığım bu köşeden, 
ilçemiz adına kim başarılı işler yapıyorsa 
onu yürekten tebrik ediyorum.

Burada, Sayın Enver Şahin'e de son
suz teşekkürler. Gemlik'te bir şeylerin 
iyileşebilmesi için toplumun herkesiminin 
taşın altına elini koyması gerekir. Çünkü, 
hakkettiğimiz yerde değiliz.

Umuyorum fakülte ve motorlu taşıtlar 
sınavları da en kısa zamanda ilçemizde 
yapılır.

Q- Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Salih BIYIKER

Q_ Gemlik Gümrük Müdürlüğü 07160100 
EX060885 nolu 5.11.2007 tarihli gümrük 

çıkış beyannamesi kaybolmuştur. 
Pharmacel Aerosol San. Ltd. Şti.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI /n(Rezervasyon
beyaz melek Tel : 513 33 21) 
O KADIN
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

KURBANLIK ve ADMIIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİNİZDE ÜÖMHİZIBNİZV/
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel :51311 (t Cep Tel: 0.532 ?7911M

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
KURUMUMUZCA 

GÖREVLENDİRİLMEK 
ÜZERE TRAFİK VE 

ÇEVRE BİLGİSİ 
SERTİFİKASI OLAN EMEKLİ 

ÖĞRETMEN ARANIYOR 
TEL: 513 26 50

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak işlerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen ı ’pılması rica olunur. 
VERONA ME> '' LTD.ŞTİ.

Tel : 51. 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 

Gemlik / BURSA

mailto:yeldabykz@gmail.com
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H yıl içinde klavye ve İare kalkıyor TSK, PKK'yı ASELPOLD’la vuracak

Bilişim dünyasının 
öncüsü Bili Gates, 
ABD'nin Las Vegas 
kentinde başlayan 
Elektronik Fuan'nın 
açılışında yaptığı 
konuşmada, dijital 
dünyanın geleceği 
konusunda tüm 

ilgilendircek bir 
öngörüsünü açık
ladı. Dünyanın en 
büyük yazılım fir
ması Microsoft'un 
başkanı olarak yap
tığı son konuşmada, 
bilgisayar kul
lanıcılarının yakında 
klavye ve fareykbir 
kenara atacaklarını 
Ye bunun yerine 
PC'Ierini el hareket
leriyle kullanacak
larını belirterek, 
gelecekte bilgisa
yarlı mobilya ve ev 
eşyalarının olduğu 
bir dünya olacağını, 
bilgisayar kul
lanımının çok daha 
artacağını söyledi. 
Fuarın açılış konuş
masını 10. kez 
yapan Gates, dijital 
/aşamın ilk ıu yılın
da dünyadaki PC

Blogger’lara özel cep telefonu
İnternette zaman 
zaman gazeteciler
den daha hızlı haber 
verebilen 'blog' yani 
web günlüklerine 
rastlıyoruz..
İnternette zaman 
zaman gazeteciler
den daha hızlı haber 
verebilen 'blog' 
yani web günlükle 
rine rastlıyoruz. 
'Blogger* yani 
'blog'cular, teknolo
jinin desteğiyle 
şimdi mobil olduk
ları anlarda da blog 

sayısının 1 milyarı, 
geniş bant internet 
kullanıcısı sayısının 
250 milyonu aştığını 
ve dünya nüfusunun 
yüzde 40'ının mobil 
telefon kullandığını 
söyleyerek, geçen 
10 yılın bu açıdan 
büyük bir başarı 
olduğunu anlattı.
10 yılda bilgisa
yarların sadece 
masa üstünde değil, 
masanın içinde ve 
her yerde olacağını 
söyleyen Bili Gates, 
insanların dosya ve 
uygulamalarına 
mobil telefon, 
bilgisayar veya 
televizyon gibi her 
cihazdan ulaşabile
cekleri öngörü
sünde bulundu.
Yeni dijital dönemde 
online alışveriş ve 
online sohbet 
gibi birçok web 
aktivitesinin 3 
boyutlu ortamda 
yapılacağını da 
söyleyen Bili Gates, 
gelecek 10 yılın en 
önemli değişik- 
l'ıgimn ise kul
lanıcıların bilgisa

yazabiliyorlar. 
Samsung'un L760 
model yeni cep tele
fonu, mobil blog

yarları ile el hareket
leriyle iletişime 
geçecekleri "doğal 
kullanıcı arayüzü" 
olacağını vurguladı. 
Gates, fuarın 
açılışındaki 
konuşmasında, 
Microsoft'un geçen 
yıl sonunda konsep- 

geliştirdiği, el 
hareketleriyle kul
lanılan geniş bir 
masa şeklindeki 
dokunmatik ekranlı 
bilgisayar "Surface" 
adlı cihazı da tanı
tarak, "Bu teknolo
jinin şimdilik daha 
başındayız, yazılım 
programcıları bu 
platformu geliştire
cekler" dedi.
Açılış konuşmasın
da ayrıca, "görsel 
tanıma" adını 
verdikleri ve gele
ceğin mobil telefon

özelliğiyle 'blog- 
ger'lara istenilen her 
yerden bloglarını 
güncelleyebilirle 

larında kullanılacak 
bir teknolojinin pro
totipini de tanıtan 
Gates, bu teknolo
jinin, cep telefonu 
kamerası bir cisme 
tutulduğunda 
bununla ilgili verileri 
kullanıcıya 
aktardığını kaydetti. 
Biil Gates, bu yılın 
sonuna doğru, 
17 yaşından beri 
aralıksız çalıştığı 
Microsoft'tan 
emekli olacağını ve 
sürdürmekte olduğu 
hayır işlerine daha 
iyi odaklanacağını 
belirterek, bir 
video gösterisiyle 
Microsoft'taki son 
gününde ve son
rasındaki yaşamın
da neler yapacağını 
dinleyicilerin 
alkışları arasında 
sundu.

avantajı sağlıyor. 
Çektiğiniz resim 
ve videoları 

Youtube, FaceBook 
ve Flicker gibi web 
sitelerinde bulunan 
hesabınıza telefon 
üzerinden yükleye
biliyorsunuz.
Samsung L760, 
RDS destekli FM 
Radyosu, 2.0 
megapiksel kam
erası ve üzerinde 
çokça konuştuğu
muz 3G teknolo
jisiyle farklı bir ürün. 

Aselsan, savaş 
uçaklarının, gece 
şartlarında 'gün 
düz gibi* operas 
yon yapmasına 
imkan veren, 
tamamıyla yerli 
ASELPOD sistemi 
tasarım ve üretim 
çalışmalarını 
hızlandırdı.
ASELSAN, 16 
Aralık'ta PKK kam
plarına gece ve kış 
şartlarında yapılan 
operasyonda 
başrolü oynayan 
LANTIRN (Low 
Altitude Navigation 
and Targeting 
InfraRed for Night- 
Gece için Alçak 
İrtifa Seyrüsefer 
ve Hedefleme 
Kızılötesi Işını) sis
teminin yerini ala
cak olan ASELPOD 
(Hedefleme ve 
Seyrüsefer Podu) 
sistemi tasarım ve 
üretimi çalışmalarını 
sürdürüyor.
ASELSAN tarafın
dan, tamamen 
özgün ve güncel 
teknoloji ile geliştir
ilen ASELPOD sis
temi ile Türk savaş 
uçakları, yüksek 
hassasiyet ve per
formansla çalışan 
milli bir hedefleme 
sistemine sahip 
olacak.
DÜNYADA 
YALNIZCA 
BİRKAÇ ÜLKE BU 
SİSTEME SAHİP... 
26 Haziran 2006’da 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı ile 
yapılan anlaşma 
gereği ASELSAN, 
36 ayda geliştire
ceği ASELPOD'u, 
bir yıl içinde 
kullanıma hazır 
hale getirecek. 
Türk Hava 
Kuvvetleri, 
2009'dan itibaren 

ASELPOD'un 
geliştirilip hizmete 
sunulması ile ileri

teknoloji ürünü 
milli yazılımlı bir 
hedefleme sistem
ine sahip olacak. 
Benzer sistem 
dünyada ABD ve 
İsrail'in de araların
da bulunduğu 
birkaç ülke tarafın
dan üretilip, 
kullanılıyor.
2009 yılından 
itibaren F-16 ve F- 
4'lerde kullanılacak 
ASELPOD, uçak
ların gece görüş, 
lazerle işaretleme, 
hedef bulma ve 
bombalama has
sasiyeti gibi 
kabiliyetlerini 
en üst düzeye 
çıkaracak, gece 
operasyonlarında 
pilotlara büyük 
kolaylık sağlayacak. 
GECE VE KIŞ 
ŞARTLARINDAN 
ETKİLENMİYOR... 
F-16 ve F-4E/2020 
savaş uçaklarına 
takılacak ASELPOD 
sistemi, pilotun 
yükünü asgariye 
indirirken, uçakların 
harekat kabiliyetini 
arttıracak.Sistem 
"pod" olarak 
adlandırılan iki ayrı 
ileri teknoloji ürünü 
parçadan oluşuyor. 
Sistemlerden biri 
gece veya bozuk 
meteorolojik şartlar
da bile pilota 
mükemmel bir 
görüş sunuyor. 
Alınan görüntüler 
pilotun önündeki 
ekrana yansıtılıyor. 
Diğeri de lazerle 
hedefi işaretliyor ve 
bu sayede hedefler 
nokta atışla imha 
ediliyor.

KAYIP SSK Sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Naz Dila SÜREK

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

KflŞCDe fJ€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

- UYGUN FİYATLARLA 
MİSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Yeni bir hastalık mı?
। Son günlerde başta 
li Ingiltere olmak üzere 
r bazı Avrupa ülkelerini 

kasıp kavuran, has
tanelerin ve okulların 

l|kapatılmasına yol açan 
* salgın hastalık nedir? 
S Daha önce bilinmeyen 

yeni bir hastalık mı? 
Neler yapılması 
gerekir?
Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 
Laboratuvarlar 
Koordinatörü Doç. 
Dr. Kenan Keskin

! “Norovirüs" 
hakkında bilgi verdi. 
Bu salgın hastalığın 
etkeni olan 
“Norovirüs” aslında 
daha önceden bilinen 
ve tanınan bir virüstür. 
Daha önceden bu 
virüse “norwalk like 
virüs” adı verilmektey
di. Bu virüs insanlar
da, sindirim sistemini 
(mide ve bağırsaklar) 
tutan, bulantı, kusma, 
ishal ateş ve baş ağrısı 
şikayetlerine yol açan 
bir enfeksiyon 
hastalığına sebep 
olmaktadır.
Dünya üzerinde, bu 
etkenle olduğu kanıt

lanmış, kayıtlara geç 
miş pek çok salgın bil

inmektedir. Bu salgın
ların buyuk bir kısmı 
da; lüks restoranlar, 
oteller ve eğlence 
yerlerinde meydana 
gelmiştir. Hatta yüksek 
fiyatlarla hizmet veren 
bir tur gemisinin yol
cuları arasında da bu 

etkenle bir salgın 
meydana geldiği 
yolunda basında 
haberler yer almak
tadır. Bu belirtileri 
önemseyin: 
Norovirüs’ü alan kişil
erde 24-48 saat sonra; 
şiddetli bulantı, 
kusma, ishal, kimi 
zaman baş ağrısı ve 
ateş gibi belirtiler mey
dana gelmektedir. 
Hastalık 2-3 gün 
içerisinde kendiliğin
den geçmekle birlikte 
özellikle küçük çocuk
larda, yaşlılarda, 
düşkünlerde ve vücut 
direncinin düşük 
olduğu; kalp hastalığı, 
akciğer hastalığı, 
şeker hastalığı, kronik 
böbrek hastalığı gibi 
hastalıkları bulunanlar
da şiddetli seyrede
bilmektedir.
Hastalık sağlıklı 
bireylerde özel bir 
tedavi gerektirmiyor, 
kaybedilen sıvı ve 
tuzun ağız yoluyla alın
masıyla kendiliğinde 
iyileşme olmaktadır. 
Ancak yukarıda belir
tilen, hastalığı ağır 
seyredenlerde has
tanede yatarak destek 
tedavisi uygulanması 
gerekli olabilmektedir. 
Hastalık, sağlıklı 
insanlara, etkenin ağız 
yoluyla alınması sonu
cunda, bulaşmaktadır. 
Daha çok gıda hazır
layıcıları ve sunucu
larından (restoran, 
cafe, tabldot 

yemekhaneleri, oteller, 
hastaneler vb. mutfak 
ve yemekhanelerinde 
çalışanlar) yayılmakta 
ve bu yerlerde 
kontamine yiyecek ve 
içecekleri yiyen içen 
insanlara bulaşma 
olmaktadır. Bundan 
başka, hasta olan 
insanlardan, onların 
çıkarttılar! ile temas 
eden hastalara da 
bulaşma olabilmekte
dir. Deniz ürünleri ve 
dondurulmuş gıdalara 
dikkat Deniz ürün
lerinin yenmesi ile de 
salgınlar meydana 
geldiği bilinmektedir. 
Etken virüs soğukta 
canlılığını koruduğun
dan, dondurulmuş 
besinlerden kay
naklanan salgınlar 
da bilinmektedir.
Bir gıda maddesine 
Norovirüs karıştığı 
olduğu biliniyorsa 
bunun tüketilmemesi 
ve imha edilmesi 
önem taşır. Ayrıca 
lağım suları ile 
kirlenme ihtimali olan 
çiğ sebze ve salata 
melzemelerinin çok 
iyi yıkanması ve bun
lardan arta kalan çöp
lerin ortda bırakıl- 
mayıp, hemen çöpe 

atılması gerekmekte
dir. Çok az miktarda 
virüs alınması, hastalık 
oluşumu için yeterli 
olduğu için hastalık, 
hızla yayılma ve salgın 
oluşturma eğilimi 
göstermektedir.

WMa m felcine i'ıttal
Yüz felcinden korun
mak için, soğuk 
havaya çıkmadan 
önce atkı, bere gibi 
yüz ve baş bölgesini 
koruyucu giysiler 
kullanılmalı. 
Soğuk havalarda 
atkı, bere, kar maske
si gibi yüz ve baş 
bölgesini koruyucu 
giysiler unutulma
malı. Araba kullanan
ların da camlarını 
açmaması yüz felcin
den korunmada 
önemli.
Dondurucu soğuklar 
yüz felci riskini de 
beraberinde getiriyor. 
Uzmanlar atkı bere 
gibi giysiler olmadan 
vatandaşların kesin
likle dışarı çıkma
ması gerektiğini 
söylerken ani ısı 
değişikliklerinden de 
kaçınılmasını vurgu
luyor.
Yüz felci hakkında 
bilgi veren Medical 
Park Bursa 
Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Dr. Ebru 
Yaşar, “Yüz kasları 
beyinden 7. sinir 

tarafından idare 
edilir. Bu sinir 
fonksiyonlarını yapa
mazsa yüz kaslarında 
felç görülür. Yüz fel
cinin sebebi yüz 
sinirinin çeşitli 
nedenlerden dolayı

tahriş olmasıdır. 
Hastalığın oluş
masında büyük oran
da virüsler etkili 
olmaktadır, fakat 1/3 
ünün sebebi biline
memektedir. Beyin 
uru, kaza sonucu 
kafatasında zedelen
me, zona hastalığı 
veya borrelioz 
hastalığı (borrelioz 
virüsü taşıyan 
kenelerin ısırması ile 
insana geçen 
hastalık) yüz felcine 
sebep olur. Ayrıca 
diyabet (şeker 
hastalığı), yüksek 
tansiyon ve beyin 
kanaması da yüz fel
cine sebep olabilir" 
diye konuştu.
Ayrıca yüz felcinin 
kişiden kişiye çok 
farklı bir şekilde ken
dini gösterdiğini 
belirterek bazen çok 
hafif görüldüğünü ve 
kişi ancak gülünce 
yüz felcinin 
anlaşıldığını 

söyleyen Yaşar, 
bazen de ağzın bir 
kenarının sarktığı ve 
kişinin sürekli ağzın
dan salyalar aktığını 
veya göz kapak
larının kapana- 
madığın belirtti.
"Soğuk havaya çık
madan önce atkı, 
bere, kar maskesi 
gibi yüz ve baş böl
gesini koruyucu 
giysiler unutulma
malı, araba kullanan
larında camlarını 
açmaması yüz felcin
den korunmada 
önemli" diyen Uz. Dr. 
Ebru Yaşar, banyo 
sonrası saçlar tam 
kurutulmadan dışarı 
çıkılmaması ve 
rüzgâra karşı dıırul- 
maması gerektiğim 
kaydetti.
Yaşar, erkeklerin de 
tıraş olduktan sonra 
en az 15 dakika 
soğuk havayla temas 
etmemeleri gerektiği
ni belirtti.
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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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

tz TAKSİLER

i 
■

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
8 Ocak 2008 Salı 

ÖZER ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 5135682 -GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2947 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : 
Haber Müdürü : Seyfettin 

İstiklal Cad. Bora Sok 
Tel : 513 96 83 Fax : '

Yönetim ve Basım Y- 
Matbaaclık-Yayıncr 
istiklal Cad. Bora SuK

Serap GÜLER 
ŞEKERSÖZ
No:3/B
«5 GEMLİK

EZ OFSET
ılık Tesisi

./B GEMLİK
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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İnternette yeni casuslar türedi
Bilgisayarınızın çok 
masum görünen bir 
siteden bile virüs 
kapabileceğim hiç 
düşündünüz mü? 
TTnet, yılı 4 milyon 
abone ile kapatırken, 
toplam sayı Superon 
line ve Doğan Online 
ile birlikte 4 buçuk 
milyonu buluyor. 
Önümüzdeki gün
lerde internetin oto-' 
banı diyebileceğimiz 
VDSL hizmeti de 
verilmeye başlanın
ca Türkiye'de inter
net kullanıcı sayısı 
mn kısa sürede 6 
milyonu bulacağı 
tahmin ed+îiyor. Hızı 
ve kullanıcı sayısı 
artan internet 
üzerinden video ve 
televizyon izleme 
gibi yeni hizmetler 
de verilmeye başla 
yınca teknolojinin 
tadını çıkarmaya 
başlayacağız. Bu 
işin sevindirici 
tarafı. Bir de kul

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

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 l&0m2 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

lanıcı sayısı arttıkça 
gittikçe büyüyecek 
olan güvenlik prob
lemi var. Bu da işin 
kötü tarafı.
Eskiden bilgisayara 
virüs bulaştı mı, bil
gilerimizi kaybetme, 
işletim sistemini 
çökertme, hard 
diske zarar verme 
gibi bir zararını 
muhakkak görürdük 
ve acısını kötü his
settirirdi. Şimdiki 
yeni nesil virüsler o 
kadar sinsi ki, geniş 
bant internet, yük
sek RAM ve geniş 
hafızalardan dolayı 
bunu tahmin etmek 
çok zor.
Eğer bilgisayarınız

da güçlü ve güncel
lenen bir antivirüs 
programı yoksa, 
ziyaret ettiğiniz web 
sitesi çok masum 
olsa ve siz hiçbir 
linkine tıklamasanız 
bile bilgisayarınız 
başkalarının eline 

geçebiliyor.
Bir buçuk yıl önce 
200 bin virüs vardı, 
şimdi bu sayı 600 
bine ulaştı. Çok 
virüs olması bir 
tarafa, virüsler 
eskisi gibi de değil. 
Bilgisayarlardaki 
işletim sistem
lerindeki güvenlik 
açıklarından dolayı 
web sitesine 
ekleniyor.
Bilgisayarınıza virüs 
veya casus program 
bulaşması için size 
bir e-posta gelmesi 
veya ziyaret ettiğiniz 
siteden bir linke tık- 
lamasiu, müzik, 
video indirmeniz 
gerekmiyor.
Adresinizi 
yazdığınız site 
açıldığı anda 
bilgisayarınızı 
başkalarının kul
lanımına açan 
yazılım yüklenebi 
liyor. Yakın zamanda 
gov.tr. uzantılı, 

günde on binlerce 
yerli ve yabancının 
ziyaret ettiği bir 
valilik sitesinden bil
gisayarlara virüs 
bulaştı. Çünkü valil
iğin sitesindeki açık 
kapıdan giren hack- 
erlar makineleri 
başkalarının emrine 
veren ve uzun süre 
kullanıma sunan 
Zombi haline getire
cek kod eklemişler
di. İnternetin güven
siz yollarını 3 bin 
500 çalışana sahip, 
2007 yılını 1 milyar 
dolar ciro ile bitir 
meyi hedefleyen, 
son kullanıcının PC 
Çillin antivirüsü ile 
tanıdığı Trend 
Micro’nun Türkiye 
Ülke Müdürü Luc 
Erol Alptuna ile 
konuştuk. Alptuna, 
Türkiye’de bilgisa
yarların çok iyi 
korunduğunu söyle
menin zor oldu 
ğunu ifade ediyor.

1

Dikkat! Kar 
geri geliyor

Türkiye, dün 
Balkanlar 
üzerinden gelen 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
girdi.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, kuzey 
bölgelerde hafta 
ortasına kadar 
yağış görülecek. 
Marmara ve

| Kuzey Ege ile 
İç Anadolu'nun 
kuzeybatısı ve 
Bati Karadeniz'de 
yağış bekleniyor. 
Yağışların Trakya, 
Batı Karadeniz'in 
iç kesimleri, İç 
Anadolu'nun 
kuzeybatısı, 
Kuzey Ege'nin iç

Yeni doğmuş bir 
gezegen keşfedildi
Alman astronomları, 
ilk kez bir güneş sis
teminde hala oluşum 
aşamasında bulunan 
yeni doğmuş bir 
gezegen keşfettiler. 
Heidelberg'deki Max 
Planck Astronomi 
Enstitüsü tarafından 
yapılan ve ayrıntıları 
Nature dergisinde 
yayımlanan keşifte 
gözlenen gezegenin, 
Jüpiter'den 10 kat 
daha hacimli ve 
sadece 8 ila 
10 milyon yaşında 
olduğu tahmin 
edilen TW Hydrae 
adlı genç bir 
yıldızın çevresinde 

kesimleri ile 
Marmara'nın 
güneydoğusunda 
kar, diğer yerlerde 
yağmur ve karla 
karışık yağmur 
şeklinde olacağı 
tahmin ediliyor.
Yağışlar, hafta 
ortasından 
sonra yurdun 
kuzeydoğu 
kesimlerine doğru 
hareket edecek. 
İç ve batı bölge 
lerde özellikle 
sabah saatlerinde 
sis görülecek. 
Hava sıcaklığı 
iç kesimlerde 
2-4 derece arta
cak, haftanın 
diğer günlerinde 
önemli bir değişik
lik olmayacak.

döndüğü belirtildi. 
Araştırmanın 
başında yer alan 
Johnny Setiavvan 
ve meslektaşları, 
yıldıza 6 milyon 
km uzaklıkta bulu
nan ve sistemin 
tozlu diskinin 
içindeki 
yörüngeyi 3,56 
günde dolaşan 
yavru gezegenin 
keşfinin, bir yıldız, 
filizlenmeden önce 
nasıl gezegen 
oluşumunun 
Çevresindeki gaz 
ve toz bulutundan 
temizlendiğini gös
terdiğini belirttiler.

I www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 1794

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 
g?— 30.11.2006 tarihli ve EX059637 sayılı

TAMEK GIDA VE KONS. SAN. TİC. A.Ş.
Sr* firmasına ait G.Ç.B. zayi olmuştur.

Geçersizdir.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

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

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

Fİllİ BOYA 
JOTUN- DENİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

9 Ocak 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info(agemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE • ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK F10DELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
"Kiralayın, araca yatırım yapmayın." 

Şirin Plaza No:7 Gemlik I BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Pinhani Grubu’nun Konseri var diye bilet bastırdılar

Sahte konser biletçileri Prof, Yurtkuran

yakayı ele verdi
^"Kavak Yelleri" 
isimli dizinin müzikle
rini de yapan "Pinha
ni grubunun Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
konseri var diyerek 
bilet ve afiş bastıran 
Cihat C. (18), Cihat B. 
(18) Doğu Y. (18) isimli 
gençler biletleri okul 
önlerinde 10 YTL. den 
sattılar. İhbar üzerine 
yakalanan gençler 
mahkemece serbest 
bırakıldı. Sayfa 3’de

“Kadro versinler iki 
ayda polikliniği açarız”

Uludağ Tıp Fakültesi, yeni bir sağlık 
atağına hazırlanıyor. Orhangazi'nin 
de faydalanabileceği Gemlik ve 
İnegöl'e poliklinik, Bandırma'ya da 
hastane kurulacak. Haberi sayfa 4’de |

Güne Bakış
kJ Kadri GÜLER
•jSEm kadri auler(o)hotmail.com

Hastane polikliniği
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Yurtkuran, Bandırmakların isteği 
üzerine Gemlik ve İnegöl’e açacakları po 
likliniklerden sonra bu ilçeye de Hastane 
açabileceklerini söylemiş.

Gemlik ve İnegöl polikliniklerine kadro 
verildiği takdirde, "bir ay içinde hizmete 
sokarız" demiş.

Demek burada iş siyasilere düşüyor.
Uludağ Üniversitesi, Gemlik Yerleşkesi 

içindeki eski Müdüriyet binasını poliklinik 
haline getirdi.

Bu Gemllk’e yeni bir sağlık birimi de 
mektlr.Devamı sayfa 5'de

TSO’dan 
BUSKI Genel

Müdürüne 
ziyaret

Ticaret Odası Başkanı 
Kemal Akıt ile yöne
timden bir heyet, 
BU SKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetin 
avcı'yı ziyaret ederek, 
Çarşı Deresl’nln 
sorunlarını görüştüler.

Haberi sayfa 5'de

YEAR
KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN 

BİZE DANIŞMAYI 
UNUTMAYIN I

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

Tel: 0.224 513 11 75

7JFULDA

->DUNLOP

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
hotmail.com
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1S8 Buluşma
Gürhan ÇETÎNKAYA

Oyun içinde oyun....

Akıl sır ermiyor olanlara..
Sorunlar aslında çok derin.
Ancak yaklaşımlar çok yüzeysel.
Cumhurbaşkanı ABD'ye gidiyor..
Giderken de "onlar bize istihbarat 

desteklerini sürdürsünler bizim onlara 
daha çok güzelliğimiz olacak.." diyor.

ANAP genel başkanı eliyle bilinçli 
olarak tüketildi.

CHP Genel Başkanı hedeflenerek 
giderek daha da yalnızlaştırılıyor.

Merkez sağın kalan tek partisi
Demokrat Parti kongre yapıyor..

Genel başkanının belirliyor.
Ama partinin ileri gelenleri biz henüz 

liderimizi seçmedik diyor..
Bir dedikoduya göre de seçilen yöne

timin işlevi DP'yi yerel seçimlere sokma
makmış..

Amaç da..
AKP'ye dikensiz gül bahçesi bırakmak

mış.
Iran Doğalgazı kesti.
Konutundan işyerine kadar yaygın bir 

doğal gaz ağıyla donanan Türkiye soğuk 
kıiş gününde elindeki 24 günlük stokla 
bakakaldı.

Oysa bu İran'ın ilk kez yaptığı bir kesim 
değilki..

Daha öncede yaptı.
Onun için önlem almamız gerek..
Ama ne gam..
Kömür de üretmiyoruz ..
İthal ediyoruz..
Her an ayazda kalma olasılığımız yük

sek..
Dünyanın en büyük Bor Madeni rezervi 

ne sahibiz., ama verimli bir biçimde 
işletemiyoruz.

TEKEL'in sigara bölümü özelleştiriliyor..
Eş zamanlı olarak Türkiye'de geniş kap

samlı "sigara yasağı"getiriliyor.
Alıcılara ucuz fiyat zemini hazırlanıyor..
Oksijen deposu olarak nitelendirilen İda 

Dağlan'm altın arayıcılarına peşkeş çeki 
yoruz..

Enflasyon yılbaşında öngörülenin iki 
katı biçiminde gerçekleşmiş.

Akaryakıt fiyatları her yıl katlanarak 
büyüyor..

Elektrik, doğal gaz fiyatları yanına yak
laşılacak gibi değil..

Güneydoğu'dan düşen ateş her gün bir 
başka ocağı yakıyor.

Ama Başbakan..
İşler yolunda diyor..
Cumhurbaşkanı yanında gazetecilerle 

birlikte ABD'ye doğru yol alırken tatlı tatlı 
tebessüm ediyor.

Televizyonlarda sunulan yaşamlar içleri 
gıcıklıyor.

Sizin aklınız eriyor mu olana bitene..
Ermiyor tabi doğal olarak
Çünkü;
Oyun içinde oyun oynanıyor.
Kendimizi hiç kandırmayalım.
Birtakım kılıflarla bize yutturulmaya 

çalışılan ve adım adım uygulanan bir 
planın aşama aşama uygulamaya konmak
tadır.

Uyanık olup gözü dört açmaktan başka 
çare kalmamıştır.

Cem Güler; “Uygar ve 
demokratik kongre yaptık”
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Pazar günü 
gerçekleştirilen 
Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe 
Kongresinde 
seçilerek 
başkanlığa gelen 
Cem Güler, 
kongreye katılan 
tüm muhtarlık 
bölge temsilcileri 
ile parti temsilci 
lerine, üyelere 
teşekkür etti. 
Kongreye katılan 
siyasi parti 
temsilcileri ile 
partili partisiz 
tüm konuklara da 
teşekkür eden 
Cem Güler, 
"Kongremizin 
olgun ve uygar 
bir ortamda geçme
sine katkı yapan 
başta salonunu

partimizin hizmetine 
sunan eski ilçe 
başkanımız ve 
belediye başkan

adayımız Mehmet 
Ali Kaya olmak 
üzere herkese 
teşekkür

ediyorum" dedi. 
Gerçekleştirilen 
kongrenin 
Cumhuriyet 
Halk Partisi’ne 
ve Gemlik'e 
hayırlı olmasını 
dileyen 
Cem Güler, 
"Amacımız; 
partimize emeği 
geçen kimseyi 
dışlamadan, 
emeğiyle, biriki 
miyle, sosyal ve 
demokrat yapısıyla 
partimize güç 
katacak, Cum
huriyet değerleri, 
Atatürk ilke ve 
devrimleriyle 
sorunu olmayan, 
namuslu, dürüst, 
yetenekli kişileri 
partimize kazan
dırıp partimizi 
büyütmektir" 
mesajını verdi.

İşçi pazarlığı caddeye taşıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ahmet Dural 
Meydanı eski 
Minibüs Garajı 
girişinde 
bekleyen 
günlük işçileri 
almak isteyen 
araçlar caddede 
trafiği de 
olumsuz etkiliyor. 
Trafiğin en yoğun 
olduğu saatlerde 
işçi ihtiyacı olan 
kişiler araçlarıyla 
durup pazarlık 
etmeye başlayınca 
cadde bir anda 
kilitleniyor.
Yeni çıkan 
trafik yasalarının 
zorlamasına 
rağmen araç 
sürücülerinin 
kendi bildiklerini 
yapmaları tepki

alıyor.
Günlük işçi almak 
için caddenin yaya

geçidinin olduğu 
yerleri işgal 
ederi sürücülere

trafik ekipleri 
ceza uygulamasına 
başladılar.

T İMİ A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com Gemi i k Karf ez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Pinhani Grubu’nun Konseri var diye bilet bastırdılar 

Sahte konser biletçileri 
yakayı ele verdi

■'^“Kavak Yelleri” isimli dizinin müziklerini de yapan 
“Pinhani grubunun Belediye Kültür Merkezi’nde kon
seri var diyerek bilet ve afiş bastıran Cihat C. (18), Cihat 
B. (18) Doğu Y. (18) isimli gençler biletleri okul 
önlerinde 10 YTL. den sattılar. İhbar üzerine yakalanan 
gençler mahkemece serbest bırakıldı.

YazıYORVM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Pinhani isimli ünlü 
müzik grubunun 
konseri var diyerek 
bilet bastırıp 
satmaya çalışan 
üç kafadar 
yakayı ele verdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, “Kavak 
Yelleri” isimli 
dizinin müziklerini 
de yapan “Pinhani 
grubunun Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
konseri var 
diyerek bilet 
bastıran” Cihat C. 
(18) Cihat B. (18) 
Doğu Y. (18) isimli 
gençler, ihbar 
üzerine yakayı 
ele verdi.
Bastırdıkları 
sahte konser 
biletlerini tanesi 
10 YTL'den 
dershane ve 
okul öğrencilerine 
satmaya çalışan 
üç kafadar arkadaş 
grubun afişini de 
bastırarak konser 
reklamı yaptılar. 
“Ocak ayının 
sonuna doğru 
konser var” 
diyerek özellikle, 
gençlere bilet 
satmaya çalışan 
gençler, 
Afişleri dershane 
ve okullara da 
astırarak, olmayan 
konserin reklamını 
yaptıkları iddia 
edilen üç kafadar 
arkadaşın 
yaptıkları müzik 
grubunu tanıyan 
bir vatandaşın 
dikkatini 
çekince durumu 
polise ihbar etti, 
Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürlüğü

ekiplerinin 
yaptığı araştırma 
sonucu konserin 
sahte olduğu 
belirlenirken 
üç kafadar 
çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı.
MARKETTEN

ŞİGARA ÇALDI 
Öte yandan 
Hürriyet Caddeâi 
üzerinde Oylum 
Market'e giren 
Ayhan G. İsimli 
kişi içerde bulunan 
sigara ve yiyecek 
maddelerini 
çalarken

yakayı ele verdi. 
Devriye gezen 
ekipler tarafından 
fark edilerek 
göz altına 
alınan hırsızlık 
şüphelisi yapılan 
sorgusundan 
sonra Mahkeme 
ye sevk edildi.

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

Hava Kuvvetlerimiz....
Dünyanın en iyi savaş pilotları Türkler 

dir. Çünkü her zaman harbe hazır duru
mundadırlar..

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 
yapılan Kuzey Irak hava harekatı başarı ile 
tamamlanarak ülkemize ve dostlarımıza 
güven, düşmanlarımıza ise korku verdi.

Dünyada sadece ABD, Rusya, Fransa, 
İngiltere, İsrail gibi birkaç ülke böyle bir 
hava taarruzu gerçekleştirebilirdi.

Havacılıkta askeri konularda ileri olan 
ülkeler sivil havacılıkta da çok ileridir. ..

Askeri havacılık derken tabii ki Hava, 
Kara ve Deniz Kuvvetlerinin unsurlarını 
kastediyorum.

Zira tüm kuvvetlerimizin havacılık mari- 
talitesi ve altyapısı çok gelişmiştir.

Hava Kuvvetlerimiz bu konunun öncüsü 
ve biripei derecede vurucu gücüdür.

İstiklal Savaşı’nda binbir fedakarlıkla 
düşman hatlarına keşif göreviyle sızarak 
büyük taarruz öncesi çok önemli bilgileri 
kara birliklerine taşımış olan havacılarımız, 
PKK’ya ait vurulması çok zor hedefleri yok 
ederek tüm dünyaya “eğer politik irade ve 
duruş doğru olursa bizimle kimse uğraşa
maz” mesajı vermişlerdir.

Havacılarımızın ve özellikle savaş pilot
larımızın dünyaya bakış felsefeleri biz 
sivillerden çok farklıdır.

Onlar, her an için savaşa hazır olma 
mecburiyetinde, özünde en son çare 
olarak savaşı düşünen ama caydırıcılık 
gücünü birinci sıraya koymaya endeksli, 
sorumlulukları çok üst düzeyde olan 
gözüpek kahramanlardır.

Bu işler aslında öyle kolay ve havalı da 
değildir.

Sürati 500 ila 2300 km arasında değişen 
çelik kanatlarda yaşayarak, gerekirse sani 
yenin onda birinde karar vermek zorun
dadırlar.

Bir savaş pilotunun kardeşi olarak, feda 
karlıklarının karşılığını maddiyattan çok ma 
nevi olarak alan hepsinin yaptıklarına bü 
yük saygı duyuyorum.

(Ağabeyim Kd.Albay Pilot Adem Vural'ın 
Hava Kuvvetlerinde yıllarca çok uğraşlar 
verdiğini biliyorum.)

Tabii ki pilotlarımız kadar, o jetlerimizi 
uçurmakta emeği geçen tüm havacılarımız 
aynı saygıyı hak ediyor.

ABD silahlı kuvvetleri ülkemizin silahlı 
kuvvetlerine büyük saygı duyar.

ABD’de bir dönemin eğitmen olan bir 
binbaşıya yıllar önce “sizce dünyanın en 
iyi pilotları kim” diye sormuştum.

Aldığım cevap, “Amerikan, Türk ve İsrail 
liler” olmuştu.

Genç yaşımın da verdiği cesaretle ne 
den diye sorduğumda, “çünkü özellikle 
Türk ve İsrailli pilotlar hep tetikte ” demiş 
ti.

Aradan belki 20 yıl geçti, bir sürü ülke
den gerek askeri gerek sivil pek çok pilot 
tanıdım ve inanın bizim havacılarımızın 
dünyanın en iyileri olduğundan o kadar 
eminim ki!

Çünkü vatanlarını ve havacılığı çok 
seviyorlar. Bilimde geri kalırlarsa kaybetme 
risklerinin fazla olacağının farkındalar.

Bizim havacılarımız için en büyük 
tehlike sadece kendilerine olan aşırı güven
olabilir bence.

Onun haricinde ise ' 
tı’nda veya daha öner 
ledikleri Kuzey Irak h 
gibi her zaman başarılı

ıs Barış Hareka 
' ez düzen* 
ında olduğu 

ar.
Yeter ki devlet havacılık alanında her 

zaman onların önünü açsın.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Uludağ Üniversitesi Bandırma’ya da hastane açacak

Prof. Yurtkuran
“Kadro versinler iki ayda

polikliniği açarız”

Postacılar isyanda

Hizmet kalitesini 
dünyanın en 
önemli kuruluşuna 
tescil ettiren 
Uludağ Tıp 
Fakültesi, yeni 
bir sağlık atağına 
hazırlanıyor. 
Orhangazi'nin 
de faydalanabileceği 
Gemlik ve 
İnegöl'e poliklinik, 
Bandırma’ya da r ' 
hastane kurulacak. 
Üç yıl büyük 
emek ve çaba 
harcayarak 
Amerika'nın 
en önemli 
akreditasyon 
denetiminden 
yüzünün akıyla 
çıkan ve ardından 
iki karaci ğer 
nakliyle başarısını 
perçinleyen 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

hedef büyüttü. 
Bursa'da sağlık 
kuruluşlarının 
amiral gemisine 
komşu illerimizden 
Balıkesir'den 
sürpriz bir 
teklif geldi. 
Bandırma'da yerel 
yönetimler tarafın
dan yapılıp Sağlık 
Bakanhğı'na 
verilmek istenen, 

inşaatı bitmiş 
5 katlı bina, 
Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
teklif edildi.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof.
Dr. Mustafa 
Yurtkuran ve 
teknik ekibin 
incelemesi 
sonucu inşaatı 

bitmiş olsa da 
bu dev binanın 
hastane haline 
gelebilmesi 
için yaklaşık 
10 trilyonluk 
bir bütçe 
gerektiği 
ortaya çıktı.
Kaynak sorununun 
çözülmesi 
halinde Bandırma 
hastanesine 
sıcak bakan 
Prof. Dr.
Yurtkuran'ın 
önceliği ise Gemlik 
ve İnegöl'e son
radan hastaneye 
dönüşecek nitelikte 
poliklinik açmak. 
Rektör Yurtkuran 
iddialı üstelik 
"Kadro konusunda 
bize yardım 
edilsin bir ay 
içinde iki yeri de 
açarız" dedi.

Memur Sen 
Konfederasyonuna 
bağlı, Birlik haber 
sen Genel başkanı 
Hüsamettin Şanal 
5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
yasa taslağında, 
PTT Dağıtıcılarının 
Fiili Hizmet Zammı 
nın Kapsamından 
çıkartılması hakkın
da basın bildirisi 
yayınladı. Şanal, 
'PTT Dağıtıcılarına 
Fiili Hizmet Zammı 
(Yıpranma) hakkı 
verilmesi 59.Hükü 
met döneminde 
2006 yılı Toplu 
görüşmeler sürecin 
de Memur Sen'in ve 
Birlik Haber Sen'in 
teklifi sonucu Toplu 
Görüşme Mutaba 
kat metninde karşı 
lıkh imza altına alın
mıştı. PTT dağıtıcı 
lan fiili hizmet 
zammı - yıpranma 
hakları yine 59. 
Hükümet adına mil
letvekili Sayın Ay 
han Zeynep Tekin 
Börü tarafından, 
29.06.2005 tarih ve 
937 sayı ile 5434

sayılı Emekli Sandı 
ğı kanununda deği 
şiklik yapılması 
hakkında Posta 
Dağıtıcılarının Fiili .| 
Hizmet Zammı içil* 
kanun teklifi veril 
miş ve TBMM genel I 
kurulundan geç 
mişti. Biz çalışanlar 
olarak bu hakkı 
mızın yasallaşaca 1 
ğını, kanunlaşaca I 
ğını beklerken bu ] 
sefer de yine aynı 1 
AKP iktidarı döne- J 
minde; hükümetin 
sözünün arkasında 
durmasını bekli 
yoruz” 60. T.C. 
Hükümetinin 5510 
sayılı Sosyal Sigor 1 
talar ve Genel
Sağlık Sigortası 
yasa taslağında 
olmamasını anlaya- ]l 
madıklarını ifade 
etti. Bir yıl önce 
neredeyse kanun- i 
laşacak olan 
bu hakkımızla 
alakalı ne değişti 
de yapılması 
düşünülen bu yasa f 
taslağında yer 
verilmek istenmi 
yor, bunu nasıl izah I 
edecekler?” dedi.
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Hastane polikliniği...
Gemlik Sağlık tesisleri açısın

dan şanslı sayılacak ilçelerden 
biri.

Herşeyden önce Muammer 
Ağım tarafından yaptırılan Devlet 
Hastanesi bir prestij hastanesidir.

Kamu sağlık kurumlarının bir
leştirilmesinden sonra kötü du 
rumda olan SSK hastanesinin bu 
güne kadar gizmet üretmesi yan
lışlığı giderildi.

Hastanenin yataklı bölümleri 
kaldırılarak, yalnız poliliknik ve 
acil servis hizmetleri labratuvar ve 
röntgen bölümleri hizmet veriyor.

Bu hastanenin bir an önce yeni 
den yapılması zorunludur.

Düşünce, bu hastanenin Çocuk 
ve Kadın Doğum İhtisas Hastanesi 
haline getirilmesidir.

Eski SSK hastanesinin yataklı 
bölümünün kaldırılması demek en 
az 50 yatağın devre dışı kalması 
demektir.

Uludağ Üniversitesinin Yerleş 
ke içinde açacağı poliklinik, kadro 
bekliyor.

Bu polikliniğin biran önce açıl
ması Gemlikliler için bulunmaz bir 
nimettir.

Bunun için eskik kadroların 
Sağlık Bakanhğı’ndan sağlanması

gerekmektedir.
İktidardaki AKP ilçe örgütü Bur 

sa milletvekilleri aracılığıyla bu 
sorunu kısa zamanda çözerse, 
Gemlik bir sağlık hizmetine daha 
kavuşmuş olacaktır.

İş bununla bitmeyecek, Uludağ 
Ünivesitesi gerekli maddi kaynağı 
bulunsa, Yerleşke içinde bir yatak
lı hastane de açacaktır.

Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakül 
tesi Marmara Bölgesine hizmet ve 
riyor.

Uludağ Üniversitesi katilesini 
uluslarasında kanıtlamış bir ünver 
sitemizdir.

Bu üniversitenin Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Müfit Parlak hem 
şehrimizdir.

Gemlik’e yüksek okul ve Fakül 
teler kazandırmak için büyük çaba 
lar harcadığını hepimiz biliyoruz.

Şimdi Gemlik’e açılacak polik 
linik için aynı özveriyi gösteriyor.

Polikliniğin açılması için yerel 
de kadro getirmesine yardımcı ol 
malıyız.

Daha kaliteli sağlık hizmeti 
almak istiyorsak bunu yapmak 
zorundayız.

Yukarıda da söylediğim gibi 
burada görevin büyüğü AKP ilçe 
yönetimine düşüyor.

Siyasi partiler bunun için var 
dır.

Enver Şahin, bu işi hızlandır
malıdır.

Uludağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi bitmek üzere.

Bu öğrenimi yılı bu fakültemize 
öğrenci alındı.

Bursa Kampüsünde ilk sınıfı 
yabancı dil eğitimi alarak geçiri 
yorlar.

Bu öğrenciler önümüzdeki öğ 
renim yılında Gemlik’teki yeni 
binada derslere başlayacaklar.

Üniversitenin! Gemlik’e katkısı 

da giderek artacak.
Zaman içinde bunu göreceğiz.
Yerleşke Yüksek Okullar 

Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu Mart ayı sonunda yaş 
haddinden emekli olacak.

Gemlik Sunğipek Yerleşkesinin 
bu hale gelmesinde büyük kat 
kıları oldu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Yurtkıran ise 
Ağustos ayında emekli olacak.

Gemlik’e üneversite kazandır
ma isteyen iki değerli bilim ada 
mini kaybedeceğiz.

Bu iki isim Gemlik’te unutul
mayacaktır.

Şimdi burada öğrenim gören 
öğrencilerin barınması için ihtiyaç 
olan yurt sorunu önemliydi.

Bu konuda Gemlik Belediye 
sinin bir yatırımı ile bir şahsın 
gönüllü olarak annesinin adına 
yaptıracağı ikinci yurt konusunda 
önemli adımlar atıldı.

Önümüzdeki günlerde bu konu 
da atılan adımlar gerçekleşecek 
ve gelecek yıl okula başlayacak 
öğrenciler için yaklaşık 150 yatak 
kapasiteli yurtları olacaktır.

Poliklinik istiyorsak, elimizi ça buk 
tutup, kadroyu getirtelim derim.

TSO’dan BUSKİ Genel Müdürüne ziyaret
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ile birlikte BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Çetinavcı’yı 
ziyaret eden Oda 
heyeti, ilçenin 
sorunlarını «görüştü. 
Dün, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nde Gem 
likli Genel Müdür 
İsmail Hakkı Çetinav 
cı ile biraraya geldi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası heyetinde 
Başkan Kemal Akıt, 
Meclis üyeleri Esat 
Coşkun, Ersin

Erenoğlu ve Tevfik 
Solaksubaşı katıldı. 
Çarşı Deresi’nin 
kapalı bölümünün 
trafiğe kapatılması 
konusunun ele 
alındığı toplantıda, 
derenin trafiğe kapa 
Olmasından sonra 
esnafın mağdur 
durumda kaldığını 
söyleyen Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
‘‘Bize başvuran es 
naf arkadaşlarımız 
zor durumda kaldık
larını, dere üstünün 
ve içinin ne zaman 
temizleneceğini

merak ediyorlar. ” 
dedi. Konuyla ilgili 
birimin BUSKİ 
olmadığını söyleyen 
Çetinavcı, temizleme 
konusunda iki proje 
hazırlatıldığını ancak, 
kullanım ömrü bitmiş 
olan üst dolgu beto
nun ne zaman kırıla
cağını bilmediklerini 
söyledi. Oda Başkanı 
Akıt, “Dere üstünün 
sağlamlık testlerinin 
yapılarak küçük 
araçlara açılması 
konusunda ilgili 
bi rimlere yazı 
yazacağız.” dedi.

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

İSİM 
DEĞİŞİKLİĞİ

T.C. Gemlik 
Asliye Hukuk 

Mahkeme’sinin 
2007 / 591 esas, 
2007/719 karar 

nosu ile 
Cengiz ÖCÖCAL 
olan soyismim 

Cengiz ÖZ olarak 
değiştirilmiştir.

İlan olunur 
CENGİZ ÖZ

KAYIP Emekli Sandığı Sağlık Karnemi kaybet
tim. Hükümsüzdür. Yavuz AĞIRMAN

Fil Fibre Teks. İth. İhr. Koli. Şti’ne adına 
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce onaylı 

17.9.2007 tarih ve 16900 kayıt nolu ön statü 
belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
FİL FİBRE TEKS. İTH. İHR. KOLL. ŞTİ.

Gemlik KErfez
• ■■LİK'tM ll> «OMLOK IİVASİ I.IITIIİ

ABONE OL' ’INUZ MU?
ABONE OLUN L N OKUTUN

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bombalı salimini M wMı Mecidiyemde iMelipatelpaniji
Bombalı saldırının 
faili yakalandı 
Diyarbakır'daki 
bombalı saldırının 
failinin yakalandığı 
bildirildi.
Önceki akşam 
saatlerinde yapılan 
operasyon sonucu 
ele geçirilen bom
bacının örgüt kam
plarında uzun 
süre bomba ve 
silah eğitimi aldığı 
tespit edildi.
Yakalanan şahsın, 
Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgusu sürüyor. 
BAŞBAKAN 
ERDOĞAN 
“FAİLLERDEN 
BİRİSİ YAKALANDI" 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Diyarbakır'da 
meydana gelen 
bombalı saldırının 
faillerden birisinin 
yakalandığını 
açıkladı. Erdoğan,

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
■ilininllillııınıuııww ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

"Aracı satın alan 
kişi yakalandı. 
Aracı satın alan 
kişi, satan kişi 
tarafından teyid 
edildi” dedi. 
ZANLI OLAY 
YERİNE 
GÖTÜRÜLDÜ 
3 Ocak tarihinde 
askeri servis 
aracına yönelik 
düzenlenen saldırı 
ile ilgili emniyet 
müdürlüğünce 
düzenlenen 

operasyonda 
Diyarbakır'da 
yakalanan kişiye 
yer gösterme 
işlemi yaptırılıyor. 
Zanlı, yer gösterme 
için olay 
yerine götürüldü. 
Dosya 
ile ilgili gizlilik 
kararı alındığını 
belirten yetkililer, 
sorgulamanın 
sürdürüldüğünü 
söylediler.

Bombalı saldırıdan 
kılpayı kurtulan 
Mecidiyeköy'de, 
bir bankamatiğin 
önüne bırakılan 
şüpheli paket 
paniğe neden 
oldu 
Geçtiğimiz 
günlerde 
yaşanan saldırı 
girişiminin ardından 
gelen tüm şüpheli 
paket ihbarlarını 
titizlikle 
inceleyen polis, 
Mecidiyeköy'den 
gelen ihbar üzerine 
alarma geçti.
Yaşanan saldırı 
girişiminde gün
deme gelen 
Akbil gişesinin 
hemen yanındaki 
bankamatiklerin 
önüne bırakılan 
paket nedeniyle 
bölge adeta 
abluka altına alındı. 
Mecidiyeköy 
Meydanı tek taraflı 
olarak araç girişine 
kapatılırken, 
polisin yoğun 
güvenlik önlemleri 
aldığı bölgeye

I uzman ekipler

geldi.
Gerekli hazırlıkların 
tamamlanmasının 
ardından özel 
kıyafetli bomba 
uzmanı, üzerinde 
kablolar bulunan 
şüpheli pakete 
fünye yerleştirdi. 
Bu sırada vatan
daşlar, olay 
yerinden uzak
laştırılarak belli 
bir noktada 
toplandı.
Tüm incelemelerden 
sonra, paketin 
üzerine yerleştirilen 
fünye büyük bir

gürültüyle 
patlatıldı.
Paketin içinde 
2 adet pil ve 
üzerinde kablolar 
bulunan kola 
kutusu olduğu 
belirlendi.
Bomba süsü 
verilen paketle 
ilgili incelemeler 
sürüyor.
Paniğin yaşandığı 
Mecidiyeköy'de, 
şüpheli paketin 
fünye ile patlatıl- 
masının ardından 
hayat normale 
dondu

A t

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ ....

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 

| HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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“Belediye balkanlarının karnelerini tutuyoruz” Erdoğan; “PKK 
sona yaklaştı”

AKP Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Adana Milletvekili 
Dengir Mir Mehmet 
Fırat, yerel seçim
lerin zamanında 
yapılacağını 
belirterek, 
"Belediye 
başkanlarımızın 
karnelerini tutuy
oruz. Karnelerine 
bakarak başkan- 
ların yeniden aday 
olmalarına 
karar vereceğiz" 
dedi.
Adana'daki bir 
yerel televizyon 
kanalının programına 
katılan Fırat, 
yerel seçimlerin 

ertelenmesinin 
söz konusu 
olmadığını ve 
zamanında 
yapılacağını söyledi. 
Belediye başkan- 
larının karnelerine 
göre adaylık süreci 
yaşayacağını ve 
hiçbir belediye 
başkanının 
sandalyesinin 
kendisine 
ait olmadığını ifade 
eden Fırat, belediye 
başkanlarının atan

ması kadar listeye 
konulmamasının da 
gayet doğal bir süreç 
olduğunu belirtti. 
Parti olarak 
seçimden seçime 
çalışmadıklarını 
söyleyen Fırat, 
"Belediyelerimiz 
sürekli mercek 
altındadır. Çeşitli 
zamanlarda 
kimsenin haberi 
olmadan kamuoyu 
araştırmaları 
yaparız.
Araştırmalardan 
çıkan sonuca 
göre belediye 
başkanlarını 
çağırıp onlarla 
yüzleşiriz. Sizin 
anlayacağınız 

belediyeler 
projektör 
altına alınır. 
Gerekirse 
ilgili beledi 
yelere 
elemanlar 
gönderip, onlara 
çeki-düzen 
verilir. Belediye 
başkanlarından 
halkın memnun 
olup olmadığına 
bakarız.
Aday belirlerken 
bütün bu kıs

tasları 
göz Önünde 
tutarız" dedi. 
Dengir Mir Mehmet 
Fırat, Adana'nın 
bir cazibe merkezi 
haline geldiğini, 
bu nedenle otel 

yapmak isteyen 
HollandalI bir fir
manın 65 dönüm 
arazi aldığını 
ve halen 500 dönüm
lük bir araziyi satın 
almak için gayret 
içinde olduğunu 
söyledi. Adana'nın 
ayni zamanda 
finanş merkezi 
haline geleceğini 
ve eldeki verilerin 
bunu gösterdiğini 

vurgulayan 
Fıtrat, şunları 
kaydetti: 
"Ben milletvekili 
olduktan sonra 
AdanalIların 
Adana'ya benden 
daha fazla yabancı 
olduklarını, 
herkesin 30 yı| 
geriyi düşünerek 
hareket ettiğini 
ve vizyonlarını 
genişletmediklerini 
gördüm. Oysa 
Adana'da güzel 
şeyler oluyor. 
Yumurtalık 
Bölgesi'nde 
kamulaştırma için 
önemli paralar 
ayrıldı. Termik 
santrali, Yedigöze 
Barajı, Adana için 
önemli yatırımlardır. 
Adana aynı 
zamanda göçte 
veriyor. Yetişmiş 
insanlar dışarı 
gidiyor. Bunu da 
durdurmak 
lazım. Yatırımcı 
parasını Adana'dan 
valizle götürecek 
değil ya. Bunun 
için bankalarda 
Adana'ya 
gelecek."

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
terör örgütünün 
toplumdan ve dünya 
dan tecrit olmanın, 
tabansız kalmanın 
şuursuzluğunu 
yaşadığını belirterek, 
"Uluslararası uyuş
turucu mafyasının 
maşası olarak onlar
la adeta bir sarmaCM 
halinde içiçe geçen 
bir cinayet şebekesi, 
açık söylüyorum 
sönün başına, 
başlangıcına yak
laşmıştır" dedi. 
“EN GÜZEL 
CEVAP BİRLİK 
BERABERLİĞİMİZ" 
Terör örgütünün 
Türkiye'nin gün ışığı
na çıkmasından, açık 
ve şeffaf bir demok 
rasiye ulaşmasından 
tedirgin olduğunu 
belirten Başbakan 
Erdoğan, "Onların 
kirli ve karanlık eş 
kaderi Türkiye gün 
ışığına kavuştukça 
daha çok belirgin
leşiyor. Demokrasi, 
hukuk ve adaletin 
güçlenmesi Anka 
ra'nın bütün kurum- 
larıyla birlikte kalbini 
Anadolu’ya vermesi, 

vatandaşlarımızın 
devletiyle bütünleş 
mesi teröristlerin 
tabanını kurutuyor" 
diye konuştu. 
Diyarbakır'da mey
dana gelen bombalı 
cinayetin, terör ör 
gütünün çocuk 
masumiyetine bile 
tahammülü olma 
dığını bir kez daha 
en açık biçimde gös
terdiğini kaydeden 
Erdoğan, duygusal 
konuşmasında şun
ları söyledi: "Ortaya 
çıkan fotoğraf her
halde insaf sahibi, 
yüreğinde insanlık
tan zerre kadar mer
hamet olan herkesin 
içini yakmıştır. Bu 
ülkenin umudu, gele
ceği, yarını olacak 
gencecik çocukları 
mız dershanelerin 
önünde kitaplarıyla, 
rüyalarıyla birlikte 
alçakça tezgahlanan 
cinayete kurban git
mişlerdir. Çocuk
larımız nur içinde 
yatsınlar. Hayatını 
kaybeden tüm kar 
deşlerimize Allah'tan 
rahmet, yaralıla 
rımıza acil şifalar 
diliyorum. “ ,

BAŞSAĞLIĞI
Türk Hava Kuvvetlerinin ilk jet pilotlarından, 

Hava kuvvetlerinin "Adem babası"
1950 yıllarının Nato hava atış yarışmalarının birincisi, 

Vural ailesinin büyüğü, 
Eczası Sema Vural, Kimya Mühendisi Serdar Vural, 

Diş Hekimi Erdal Vural'ın Babası, 
Ayberk, Aysan, Sarp ve Elif'in biricik dedesi, 

Nevin Vural'ın sevgili eşi 
Hava Jet Pilot Kd. Albay

Adem VURAL’I
7 Ocak 2008 Pazartesi günü kaybettik. Merhuma Tanrı'dan rahmet diler, 

acımızı paylaşanlara teşekkürü bir borç biliriz.

VURAL Ailesi adına Özcan VURAL - Nurten VURAL
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Buzda kayan kamyon 
öğrenciyi biçti

Hırsız, genç kızı 20 yerinden bıçakladı
Kayseri'de meydana 
gelen trafik kazasın
da, ilköğretim okulu 
öğrencisi okuluna 
gitmek isterken, 
kamyonun altında 
kalarak feci şekilde 
can verdi.
Küçük öğrencinin 
yakınları olay 
yerinde sinir krizi 
geçirirken, mahalle 
muhtarına tepki 
göstererek, darp 
etmek istediler.
Edinilen bilgiye 
göre; Merkez Koca 
sinan İlçesi Karpuz 
atan mevki Oruç 
Reis Mahallesi Ayan 
cık Caddesi üzerin 
de bulunan Hacı 
Nuh Nuhoğlu İlköğ 
retim Okulu 4. sınıf
ta okuyan 10 yaşın
daki T.T., okuluna 
gitmek için yola 
çıktı. Okul önüne 
geldiğinde, Kocasi 
nan Belediyesine ait 
sürücüsünün ismi 

belirlenemeyen 38 
PT 458 plakalı 
kamyonun, yolun 
karla kaplı olması 
nedeniyle durama
yarak, küçük öğren
ci T.T.’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 
metrelerce sürükle
nen küçük T.T., olay 
yerinde feci şekilde 
can verdi. Kazayı 
haber alan yakınları 
olay yerine gelerek, 
sinir krizleri geçirdi. 
Küçük öğrenci 
T.T.'nin sınıf arka 
daşları ise arkadaş 
larının cesedi 
karşısında, gözyaşı 
döktü. Feci şekilde 
can veren 
T.T.'nin cesedi, 
Cumhuriyet 
savcısının talimatı 
ile 112 ekipleri 
tarafından alınarak, 
ambulansla Kayseri 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi morguna 
gönderildi.

Osmaniye'de bir 
genç kız, kendisini 
su tesisatçısı olarak 
tanıtan hırsız tarafın
dan bıçaklanarak 
ağır yaralandı. 
Alınan bilgiye göre 
olay, Raufbey 
Mahallesi Çalık 
Apartmanı 1. katta, 
saat 12.30 sıraların
da meydana geldi. 
Ailesi Bahçe köyün
deki babaannesinin

Uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun
İstanbul İl Jandarma 
Komutanlığı'nın 
Büyükçekmece'de 
yaptığı baskında 
eroin yapımında kul
lanılan 3 ton asit 
anhidrit ele geçirilir 
ken, olayla ilgili 4 
kişi gözaltına alındı. 
İstanbul İl Jandarma 
Komutanlığı'nın yap
tığı istihbari çalış
malar sonucu 
Büyükçekmece'de 
bulunan Mustafa 
Ö.'ye ait bir imalat 

cenaze törenine 
gidince evde yalnız 
kalan Zeliha D. (29), 
zile basarak kendisi
ni su tesisatçısı 
olarak tanıtan gence 
kapıyı açtı. Zeliha 
D.'nin yalnız 
olduğunu anlayan 
16-17 yaşlarındaki 
genç, cebinden 
çıkardığı bıçakla 
genç kızı tehdit 
ederek, içeri 

hanede eroin 
yapımında kullanılan 
yüklü miktarda asit 
anhidridin damıtıla 
rak satılacağı ve 
eroin imalatında kul
lanılacağı öğrenildi. 
Yapılan teknik ve 
fiziki takibin ardın
dan 3 ton asit an 
hidridin Halil S.'ye 
ait Avcılar Firuzköy 
Mahallesi'nde bir 
kimya limited şir
ketinde bulunduğu 
tespit edildi. Söz 

girmek istedi. 
Zanlıya direnen 
genç kız, 20 bıçak 
darbesiyle yara
landı. Genç kızın 
çığlıklarını duyan 
komşuları durumu 
polise bildirirken, 
zanlı kayıplara 
karıştı. Ambulansla 
Osmaniye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Zeliha D., 
ilk müdahalenin 

konusu adreste 5 
Ocak 2008 tarihinde 
yapılan aramada, 
her biri 1 ton kapa
siteli 3 ayrı depo ile 
binanın zemin katın
da 8 adet plastik 
içinde toplam eroin 
yapımında kullanılan 
3 ton asit anhidrit, 
bunların damıtılma 
sında kullanılan bir 
adet kimyevi tesisat 
ele geçirildi. Limited 
şirketinde ayrıca, 
birçok ünlü parfüm 

ardından 
ameliyata alındı. 
Yaklaşık 5 saat 
süren ameliyat 
sonrası genç 
kızın hayati 
tehlikeyi henüz 
atlatamadığı 
öğrenildi.
Polis, zanlının 
yakalanması için 
çok yönlü çalışma 
başlatıldığını 
bildirdi 

markasının sahtele 
rinin de piyasa 
sürüldüğü ortaya 
çıktı. Bununla ilgili 3 
adet parfüm şişesi 
kapaklama makine
si, 1 adet kompre 
sör, 2 adet parfüm 
kutusu jelatinleme 
makinesi, binlerce 
satışa hazır ünlü 
markaların sahte 
parfümü ve birçok 
parfüm yapımında 
kullanılan cihazlar 
bulundu

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

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

AÇİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı
- 'Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

s:

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 
yeni atarı makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli Kg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------&

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.

8

Madde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211

w

Cinnet zanlısı baba sabıkalı çıktı
Trabzon'un Sürmene 
İlçesi'ndeönceki 
akşam geçirdiği cin
net sonrası eşi ve 6 
çocuğunu silahla 
öldürerek kayıplara 
karışan Haşan Danış 
maz’ın yaklaşık 7 yıl 
önce de bir akraba 
sini öldürdüğü iddi
asıyla tutuklu yargı
landığı ve daha 
sonra da tahliye 
olduğu ortaya çıktı. 
Sürmene İlçesi, 
Soğuksu Mahalle 
si'nde önceki gece 
saat 22.00 sıraların
da meydana gelen 
olayda Haşan 
Danışmaz (42) isimli 
şahıs, geçirdiği cin
net sonrası eşi ve 
yaşları 3 ile 18 
arasında değişen 6 
çocuğunu silahla 
vurarak öldürdü. 
Olayın ardından firar 
eden zanlı Haşan 
Danışmaz'ın 
yakalanmasına 
çalışılırken, evde 
yapılan ilk 
incelemede 21 adet 
boş ve 8 adet 
deforme olmuş 
mermi çekirdeği 
bulundu.
Cinayetlerin evin 3 
ayrı odasında 
işlendiği belir

lenirken, anne ile bir 
çocuğunun ise kapı
dan dışarı kaçmak 
istediği sırada vurul
duğu kaydedildi. 
Olayı gerçekleştiren 
Haşan Danışmaz'ın 
17 Ağustos 2001 
tarihinde Trabzon’un 
Araklı İlçesi'nde 
akrabası olduğu 
belirtilen Ali 
Danışmaz'ı bıçakla
yarak öldürdüğü 
iddiasıyla Trabzon 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
tutuklu yargılandığı 
ortaya çıktı. Haşan 
Danışmaz, 25 Eylül 
2002 tarihindeki son 
karar duruşması 
sırasında ifadesini 
verirken sürekli 
ağlamış ve cinayeti 
kendisinin 
işlemediğini 
anlatarak mahkeme 
heyetinden 
tahliyesini istemişti.

Ancak mahkeme 
heyeti, Haşan 
Danışmaz'ı TCK'nın 
448. maddesi 
uyarınca "Kasten 
adam öldürmek " i 
suçundan önce 24 
yıl ağır hapisle 
yargılarken, bu 
cezasını daha sonra 
maktul ve yakın
larının olay sırasın- . 
da sopalı saldırısına 
maruz kalarak ağır 
tahrik altında 
kaldığı, sanığın 
kendiliğinden teslim 
olmasını göz önüne 
alarak cezasını 6 yıl 
8 ay ağır hapis 
olarak belirlemişti. 
Mahkeme heyeti 
daha sonra sanığın 
çekeceği cezanın 7 
yıldan az olması, 
tutuklamanın tedbir 
olması nedeniyle 
hükümle birlikte 
tahliyesine karar 
vermişti.



9 Ocak 2008 Çarşamba Gemlik KHrfez Sayfa 9

Memur 
emeklileri ne 
kadar maaş 

alacak?

Memurların ardından, 
memur emeklilerinin 
2008 Ocak-Haziran 
dönemindeki zamlı 
maaşları da belirlendi. 
Memur emekli 
maaşlarında yüzde 
2,62 ile yüzde 3,45 
arasında artış 
olurken, 
Cumhurbaşkanı 
emekli maaşı 10 bin 
YTL'ye, Başbakanın 
emekli maaşı 7 bin 
500 YTL'ye, mil
letvekillerinin emekli 
maaşı da 4 bin 129 
YTL'ye yükseldi. 
Sosyal Güvenlik 
Reformunun yürürlük 
tarihinin 1 Haziran'a 
ertelenmesi nedeniyle 
memur emeklileri, 
bu yılın ilk yarısında 
da memur maaş 
katsayılarına göre 
zam alacak.
Memur emeklileri, 
2007'nin 2. yarısında 
enflasyonun 
yüzde 4'ü aşması 
nedeniyle memurlar 
ve sözleşmelilere 
ödenecek olan 
yüzde 0,35’lik 
enflasyon farkından 
da yararlanacak 
Bakanlar Kurulunun 
maaş katsayılarını, 
enflasyon zammını 
dikkate alarak 
yeniden belir
lemesinin

ardından, memur 
emekli maaşları 
da yeniden 
hesaplandı. 
Buna göre, 7'oin 
9'undan emekli 
maaşı alan bir 
hizmetlinin eline 
Aralık ayına göre 25 
YTL daha fazla para 
geçecek. Yüzde 
3,42'lik zam ile 
hizmetlinin emekli 
aylığı 730 YTL'den 
755 YTL'ye 
yükselecek. Yeni 
katsayılarla genel 
müdürün emekli 
maaşında da yüzde 
2,62'lik artış olurken, 
maaş tutarı da 
2 bin 649 YTL'den 2 
bin 719 YTL'ye çıktı. 
Tün 4'ünden maaş 
alan bir öğretmen 
emeklisinin daha 
önce 953 YTL olan 
emekli aylığı, yeni 
katsayıların ardından 
yüzde 3,14'lük artışla 
983 YTL oldu.
Emekli aylığı 
bin 233 YTL'ye 
yükselen uzman 
doktorun emekli 
maaşındaki artış 
yüzde 3, maaşı 
808 YTL'ye çıkan 
hemşire emeklisinin 
maaşındaki 
artış da yüzde 
3,45 olarak 
belirlendi.

KUfiBflNUK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

ibİİİzdeûoie™
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel 15131148 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ELEMAN ARANIYOR
KURUMUMUZCA 

GÖREVLENDİRİLMEK 
ÜZERE TRAFİK VE 

ÇEVRE BİLGİSİ 
SERTİFİKASI OLAN EMEKLİ 

ÖĞRETMEN ARANIYOR
TEL: 513 26 50

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
İVENLJS SİNEMASI —
Filmin Adı (Rezervasyon
beyaz melek Tel : 513 33 21)
O KADIN
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

vasıfsız ELEMANLAR 
ve mutfak işlerinde çalışacak 

BAYAN ELEMAN aranıyor. 
Müracaatların şahsen v-ı’ması rica olunur. 

VERONA MEF TD.ŞTİ.
Tel: 51 39

Gemlik yolu Mevkii Yaivt/a Yolu 2. Km.
Gemlik / BURSA
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Takdir ve ödülü olmayan 
öğretmen yönetici olamayacak

Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB) tarafından 
geçen yıl uygula
maya konmasına 
karşın Danıştay 
tarafından iptal 
edilen "MEB Eğitim 
Kurumlan Yöneti 
çileri Yönetmeliği" 
bir kez daha hazır
lanıyor.
Yönetmelik taslağı
na göre, yönetici 
atamalarında en 
belirleyici faktör; alı
nan ödül ve takdir 
belgeleri olacak. 
MEB. Danıştay'ın 
iptal ettiği "MEB 
Eğitim Kurumlan 
Yönetilicileri 
Yönetmeliği”ni 
tekrar gündemine 
aldı. Taslak halinde
ki yönetmeliğin, 
şimdiki haliyle 
yürürlüğe girmesi 
durumunda, “kadro
laşma” iddialarının 

| artabileceği konuşu- 
| luyor.

Atamaiarın değer

lendirilmesinde kul
lanılacak ‘Yönetici 
Değerlendirme 
Formu'nda adaylara, 
görmüş olduğu her 
yüksek öğrenimin 
her yılı için varsa 
lisansüstü eğitimi 
için puan verilecek. 
Adaylar, özellikle 
aldığı ödüllere, 
cezalara ve sicile 
göre değerlendirile
cek. Adayın kariyeri 
de değerlendirmeye 
alınırken, adayının 
vekaleten veya 
görevlendirme 
suretiyle eğitim 
kurumu yöneticiliği 
yapmış olması duru
munda da yönetici
likte bulunduğu 
sene bazından 
puan alacak.
-KADROLAŞMAYA 
AÇIK KAPI- 
Yönetici adayları, 
yükseköğrenim 
gördüğü her yıl için 
bir puan alırken, 
yöneticilik alanında 

yüksek lisans yap
ması durumunda 
toplam 5 puan alıy
or. Yönetici alanında 
doktora yapması 
halinde 8 puan alan 
adaylar alan dışında 
yüksek lisans 
yaparsa 3, doktora 
yaparsa 6 puan 
alıyor. Buna karşın 
sicilinde puanı 90 
ve üzeri olan aday
lar 10 puan alabili 
yor. Hatta ödül 
alan adaylar, her 
bir ödül için 10 puan 
alabilirken, her 
takdir belgesi için 
5, teşekkür belgeleri 
için de 3'er puan 
veriliyor. Tasarının 
söz konusu bu 
haliyle “kadrolaş
ma” iddialarına da 
açık kapı bırakıyor. 
Ayrıca taslağa 
göre mevcut asıl 
yöneticilere, 
müdürlere, müdür 
baş yardımcılarına 
ve müdür yardım

cılarına; öğretmen
likte
geçen süreye her 
hangi bir puan 
istenmiyor. Yani, 
her türlü yöneticiye, 
kurucu müdürlere, 
geçici veya vekale
tle görev yapanlara 
puan istenmesine 
karşın asaleten 
görev yapanlarda 
puan aranmıyor.
Vekaleten atamaları
na devam eden 
MEB, taslakta şu 
maddeye de yer 
veriyor:
“Bu yönetmeliğin 
yürürlülüğe girdiği 
tarihte eğitim 
kurumlarında 
yönetici olarak 
görev yapanlar, 
bu Yönetmelik 
ile belirlenen 
esaslara uygun 
olup olmadığına 
bakılmaksızın 
görevlerine 
devam ederler.”

Burs ve öğrenim 
kredisi ödemeleri 

bugün yapılıyor
Yükseköğrenim aylık 480 YTL
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (YURTKUR) 
Genel Müdürü 
Haşan Albayrak, 
2007-2008 öğretim 
yılında burs veya 
öğrenim kredisi 
almaya hak kazanan 
öğrencilere 
ödemelerin bugün 
yapılacağını bildirdi. 
Albayrak, yaptığı 
açıklamada, 
YURTKUR'dan burs 
veya öğrenim kre
disi almaya hak 
kazanan önlisans 
ve lisans öğrenci 
lerine aylık 160 YTL, 
yüksek lisans 
öğrencilerine aylık 
320 YTL, doktora 
öğrencilerine ise 

ödeme yapılaca
ğını belirtti.
OSS sonucuna göre 
ham puan bazında 
sayısal, sözel, eşit 
ağırlık ve yabancı 
dil dalında ilk yüze 
girenler ile amatör 
milli olmuş sporcu 
öğrencilere de aylık 
480 YTL ödeme 
yapılacağını ifade 
eden Albayrak, 
taahhüt senetlerini 
28 Aralık 2007 
tarihine kadar 
kuruma teslim eden 
öğrencilerin burs 
ve öğrenim kredi
lerinin, bugün T.C. 
Ziraat Bankasının 
ilgili şubelerinden 
ödeneceğini bildirdi

Kreşlerin sorumluluğu MEB'e geçiyor
Özel kreş ve gündüz 
bakımevlerinin 
denetimi Milli
Eğitim Bakanlığı'na 
geçiyor. Meclis 
Başkanlığına 
sunulan, Özel 
Öğretim Kurumlan 
Kanunu ile Sosyal 
Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanu 
nunda Değişiklik 
Yapılmasını” 
öngören tasarı 
özel kreş ve 
bakımevlerinin 
denetimi yeniden 
düzenleniyor.
-İZİNLER 
YENİLENECEK- 
Tasarıyla; Özel kreş 
ve gündüz bakımev
lerinin Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı ve 
bu Bakanlıkça belir
lenen esaslar 
dahilinde açılması 
ve işletilmesi

öngörülüyor.
Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu ile 
bu kanuna 
dayanılarak çıkarılan 
ilgili yönetmelik 
hükümlerine uygun 

olarak açılan ve 
faaliyetini sürdüren 
özel kreş ve gündüz 
bakımevleri ile özel 
çocuk kulüplerinin 
Milli Eğitim 
Bakanlığınca belir
lenen esaslara 

uygun olarak açılış 
izinlerini 31 Aralık 
2008 tarihine kadar 
yenilenmesi 
amaçlanıyor.
Açılış izni verilen 
söz konusu kuru
luşların mevzuat 

çerçevesinde 
yürütülmekte olan 
nakil, devir, program 
ilavesi veya iptali, 
personel ve 
denetleme işlem
lerinin geçiş 
sürecinin sonuna 
kadar Sosyal 
Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından 
yerine getirilmesi 
ve Kanunun 
yürürlüğe girmesin
den önce anılan 
kuruluşları açmak 
üzere yapılan 
başvuruların 
Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından 
sonuçlandırılması 
öngörülüyor.
Tasarının 
gerekçesinde; 
Eğitim ve öğretim 
sisteminin, 1739 
sayılı Milli Eğitim

Temel Kanununda 
sayılan genel 
amaçları gerçek
leştirecek şekilde 
düzenlenmesinin 
temini bakımından 
gözetim ve 
denetimin tek çatı 
altında birleştir
ilmesinin daha iyi 
olacağı görüşü 
savunuldu. 
Gerekçede; “Bu 
itibarla, eğitim ve 
öğretim kurulu
larının ilk basamağı 
olan özel kreş ve 
gündüz bakımevleri 
ile özel çocuk kulüp
lerinin gözetim ve 
denetiminin de Milli 
Eğitim Bakanlığınca 
yürütülmesinin 
yerinde olacağı 
değerlendirilmiş ve 
Tasarı bu amaçla 
hazırlanmıştır” 
ifadelerine yer 
verildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bebeğiniz 
ağlayınca 
korkmayın

D vitamini eksikliği kalp krizi riski

Uzmanlar, çocuk 
acil polikliniklerine 
başvuran ailelerin 
en çok bebeklerinin 
ağlamasından 
yakındığını belirtiyor. 
Doç. Dr. Hayri Levent 
Yılmaz, birçok neden
lerden dolayı oluşan 
bebek ağlamalarının 
anne ve babayı 
endişelendirmesinin 
yanında hekim için de 
sıkıntı meydana 
getiren bir durum 
olduğunu söyledi. 
Polikliniklerde en çok 
"bebeklerin ağladığı" 
yakınmasıyla 
karşılaştıklarını ifade 
eden Yılmaz, bebek
lerin, şımarma, kızma, 
korkma, şaşırma, 
umduğunu bulama
ma, anlaşılamama, 
sıkılma, dikkat çek
mek, uyuyamamak, 
acıkma, susama ya da 
sadece canı istediği 
için ağlayabildi kleri ni 
ifade etti. Doç. Dr.
Yılmaz, "Tüm bunlar 
genellikle fiziksel 
sağlık açısından 
sorun oluşturmaz. 
Ancak bazen bebek 
canı yandığı, bir yer
leri ağrıdığı, konfor

suz bir ortamda 
kaldığı, kendini iyi 
hissetmediği ya da 
hasta olduğu için 
ağlar. Bu durumlarda 
hekimin ağlayan 
bebeğin ağlama 
nedenini çok dikkatli 
bir öykü, fizik 
inceleme ve yakın 
gözlemle bulması ve 
tedavi etmesi 
gerekir" dedi. 
Bebeklerde ağlama 
nöbetlerinin genellikle 
2-3 haftalıkken 
başladığın ifade 
eden Doç. Dr. Yılmaz, 
"Saatlerce sürebilir 
ve çoğunlukla ikindi 
zamanı, akşamları ve 
gece yarısına doğru 
görülme sıklığı artar. 
Ağlayan bebek yakın
ması çoğu zaman 3-4. 
aylarda azalarak 4. ay 
sonunda da ortadan 
kalkmaktadır.
Nöbetler sırasında 
bebek bacaklarını 
karnına doğru çeker 
ya da dimdik uzatır, 
yüzü kıpkırmızı olur, 
bazen morumsu bir 
renk alır, haykırırcası- 
na ağlar, hiçbir şey 
sakinleştirmeye yar 
dımcı olamaz" dedi.

Güneşe aşırı dere
cede maruz kalmanın 
cilt kanserine 
yakalanma riskini 
artırdığı biliniyor, 
ancak yapılan son 
araştırmalar, güneş 
ten gerekli ölçüde 
yararlanmanın 
birçok faydası ola
bileceğini gösterdi. 
ABD'de yayımlanan 
bir araştırmada, D 
vitamini eksikliğinin 
kalp-damar hastalık
larına yakalanma 
riskini artırabileceği 
ortaya çıktı.Harvard 
Tıp Fakültesinden 
Thomas Wang 
başkanlığındaki 
ekibin, 5 yıl boyunca 
ortalama 59 yaşında

Sigara intihara yol açıyor
Sigara tiryakileri 
sigara paketlerinin 
üzerinde "Sigara 
öldürür" ya da 
"Sigara kansere 
yol açar" gibi 
uyanlara alışıklar 
ama yapılan araştır
malar bundan sonra 
tiryakilerin "Sigara, 
intihar etme riskini 
arttırır" gibi bir 
uyarıyla da karşılaşa
bileceklerini 
ortaya koydu.
Alman bilim 

ki 1739 kişi üzerinde 
yaptığı araştırma, 
kanında D vitamini 
eksikliği bulunan (her 
mililitre kanında 15 
nanogramdan az) 
kişilerin kalp krizi 
veya beyin kanaması 
geçirme ya da kalp 
yetmezliğine yakalan
ma riskinin, kanında
ki D vitamini seviyesi 
daha yüksek kişilere 
göre iki kat fazla 
olduğunu ortaya 
koydu.
Araştırma, D vitamini 
eksikliği olan özellik
le yüksek tansiyon 
veya şeker hastaları 
ya da kolesterolü 
yüksek hastalarda 
kalp-damar 

adamlarının gençler 
üzerinde yaptıkları 
araştırmalarda sigara 
içmeyle intihar etme 
eğilimi arasında açık 
ve ürkütücü bir ir 
tibat olduğu tespit 
edildi. Derin psi 
kolojik araştırmanın 
sonuçları Attectıve 
Disorders dergi 
sinde yayımlandı. 
1995'te Münih’te 14 
ve 24 yaşları arasın
daki 3 bin 21 kişi 
üzerinde araştırmalar 

hastalıklarına 
yakalanma riskinin 
yüzde 60 daha fazla 
olduğunu da 
gösterdi.
Giderek daha 
fazla bulgunun 
D vitamini eksik
liğinin kalp-damar 
için zararlı 
olduğunu göster 
diğini ve araştırma 
sonuçlarının 
ilginç olduğunu 
söyleyen VVang, bu 
vitaminin eksikliğinin 
kalp-damar hastalık
larını artırdığının 
kesin olarak 
belirlenmesi için 
daha geniş 
çaplı araştırmalar 
yapılması gerektiğini 

başlatıldı. Bunlarla 4 
sene sonra tekrar 
görüşüldü. Bu sefer 
başlangıçtakilerden 2 
bin 548'i cevap verdi. 
Bunlardan 4'te 1’i hiç 
sigara içmemişti. 
Kalanların yüzde 
40'ının nadiren içtiği, 
yüzde 17'sinin düzen
li olarak sigara kul
landığı ama bağımlı 
olmadğı, yüzde 
19'unun ise tiryaki 
olduğu belirlendi. Hiç 
sigara içmeyenlerde 

vurguladı. 
Araştırma, 
Amerikan Kalp 
Derneği dergisinde 
yayımlandı. 
Amerikan 
Ulusal Bilimler 
Akademisinin 
(PNAS) yıllık 
dergisinde yayım
lanan başka 
bir araştırma da 
güneşli bölgelerde 
yaşayan, dolayısıyla 
D vitamini 
alabilen kişilerin 
kanserden ölme 
riskinin, daha 
az güneş olan 
kuzeydeki bölgelerde 
yaşayanlara göre 
az olduğunu 
gösterdi.

bir zamanlar intihar 
etmeyi düşündüğünü 
ifade edenlerin 
oranı yüzde 15 iken, 
nadiren sigara içen 
ve bağımlı olmayan
larda bu oran 
yüzde 20 olarak 
tespit edildi. 
Tiryakilerde ise inti
harı düşünenlerin 
oranı yüzde 30 olarak 
gerçekleşti. Daha da 
ötesi, tiryakilerden 
69'u intihara 
teşebbüs etmişti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 74
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

1

i

a

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)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

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

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

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
9 Ocak 2008 Çarşamba 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

Osmaniye Mh.Pazar Cd. No: 25 
Tel: 513 35 52 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2948 

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 : 5

Yönetim ve Basım Yr
Matbaaclık-Yay ıncılı 
istiklal Cad. Bora Sok

35 95 GEMLİK
EZ OFSET

.ılık Tesisi
JB GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BAŞSAĞLIĞI
Kıymetli Büyüğümüz 

Kooperatifimizin değerli ortağı 

Umuröey ÇORUM'u 
kaybetmenin derin üzüntüsü 

içindeyiz. Merhuma Yüce 
Allah'tan rahmet, Kederli Ailesine 

başsağlığı dileriz.

S.S. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi 

Yönetim Kurulu

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
Sezonluk Abone Fiyatı: SJM-YIL 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM : 0.546 517 52 82

CDÎSftTIlIK-KİllllLIKLİjKDftİRÎlEfivepillEllİ
baytar 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 düblex 
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

Cep telefonunda 
gizli numarayı 

önleme yöntemi 
başlıyor

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta^ Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTEŞû Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz?
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manastır’da, Okü|b ypkın, Qtoparklı, 
2+1 deni^ mgpzprglı normal daire. !

: BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, BurspCarrefour karşısında,final Dershanesi’ne
i yakın, Ofis ve^iyigğazalpr.,
I Gemlik Kafögltı Âı^artrnanrhda. muhteşenrç depiz manzaralı , asansörlü,. 
kaloriferli 3+1 15Örh2 normal daire

! Gemlik Migrös'Kâ^ı&lh'cfa, Dölktör muayenehanesine uVgün, çok merkezi,
! asansörlü, kaloriferli 3+1 ’ 14Û m'2’normali daire 1
KİRALIK DAİRELER Ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ1, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı

I 150 m2 3+1 normal daire
! BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemliği girişi O Fp2, gsma katlı,işyeri im , . .

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

Cep telefonlarından 
gizli numarayla 
arama dönemi sona 
erdi. Artık cep tele
fonlarından yapıla
bilen yönlendirmeyle 
gizli numara çağrı 
lan engellenebiliyor. 
1 Ocak 2008 tarihi 
itibariyle GSM ope 
ratörleri üzerinden 
gizli numarayla 
arama dönemi sona 
erdi. Ancak, GSM 
abonelerinin bu 
konudaki şikayetleri 
bitmedi. Çühkü.’yine 
gizli numarayla 
ararna yapılabiliyor. 
Günümüzde numara 
gizlenerek yapılan 
aramalar hoş kar 
şılânmıyor. Ayrıca, 
gizli numara yön
temiyle kişiler rahat
sız edilebiliyor. 
İşte bu sorundan 
kurtulmak çpk basit 
bir işlemle mümkün 
olabiliyor. Ancak, 
cep telefönlahndan 
yapılabilen basit 
bir işlemle gizli

numaralar deşifre 
edilebiliyor.
Hangi GSM 
numarasını 
kullanıyor olursanız 
olun telefonunuzla 
(yıldız 253 kare) 
tuşlarına basıp 
arama yapın. Bağlı 
olduğunuz GSM 
operatörü size sesli 
cevap vererek gizli , 
numaradan arana- 
mayacağınızı bildire
cek. Böylece, gizli 
numarayla sizi 
aramak isteyenler 
engellenmiş olacak. 
Yapılan bu işlemden 
sonra numarasını 
gizleyerek sizi 
arayan abonelere 
bağlı oldukları a 
GSM operatöründen 
(Numaranızı 
gizlediğiniz için 
arama yapamıyor
sunuz) mesajı iletile
cek. İlgili abone 
gizleme işlemini 
iptal etmediği 
sürece de sizi 
arayamayacak.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr


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- DGNİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUA 
SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELERİ

10 Ocak 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info'fl 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

Büyükşehir Belediyesi yeni sokak isimleriyle karışıklığa neden oldu

Hisar Nahallesi’nde sokak karmaşası
Büyükşehir Belediyesi 

tarafından başlatılan sokak 
isimleri belirleme çalışmaların
da bazı sokakların ismi değiş 
tirilirken bazı sokakların ise 
hiç olmadığı görüldü. Muhtarlar 
komisyona kendilerinin alınma 
ması nede niyle bu karışıklığın 
yaşan dığını bildirirlerken, vatan 
daşlar da yeni sokak adlarına 
alışamadılar. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kaş yapalım derken...
Büyükşehir Belediyesi yasadan aldığı 

yetkiyle sokak, cadde ve mahalle adlarını 
değiştirme yetkisine sahip olduğu için 
Gemlik’te de bazı değişikliklere gitmiş.

Hisartepe Mahallesinde yapılan sokak 
adları değişiklikleri herkesi şaşıtmış.

Başta mahallenin muhtarını.
Büyükşenir sokak ve caddelerine ad 

koyma komisyonunda kimler var bilmiyo
rum ama sayın baylar “Kaş yapalım 
derken göz çıkarmışlar. ”

Peki bu komisyonda bizim meclis üye 
terimizden kimse yok muymuş? Syf 5'de

Tabanca ve esrar yakalandı
//çe Emniyet 

Müdürlüğü ekip 
leri yaptıkları de 
netimlerde bir 
kişi de ruhsatsız 
tabanca ve 
10 gram esrar 
ele geçirdiler. 
Yetki liler, sokak
larda alkollü 
gezerek çevreyi 
rahatsız 
edenleri uyardı. 
Haberi syf 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tabanca ve esrar yakalandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptık
ları denetimlerde bir kişide ruhsatsız 
tabanca ve 10 gram esrar ele geçirdiler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ olan denetimlerde 

şüpheli
aramasında 
ruhsatsız

İlçe Emniyet kişilerin üst tabanca ele
Muaurıugu aramaları geçirilirken
ekiplerinin gece yapılırken bir kişide ise
boyu ilçede sokaklarda kullanıma
yaptıkları alkollü gezerek hazır 10 gram
uygulamalarda çevreyi rahatsız esrar ele
bir kişide edenler de geçirildi.
ruhsatsız tabanca uyarılıyor. Göz altına
bir kişide Polis ekiplerinin alınan şüpheliler
ise 10 gram denetimleri yapılan
esrar ele geçirildi. sırasında sorgulamalarının
Edinilen bilgiye durumundan ardından
göre, ilçede şüphelenilen çıkarıldıkları
periyodik Murat B. (27) mahkemede
olarak isimli bir kişinin serbest
yapılmakta yapılan üst bırakıldılar.

Yayaların üst geçitleri kullanması isteniyor
I Seyfettin ŞEKERSÖZ

| İlçe Emniyet
Müdürlüğü Trafik 

| ekipleri tarafından
Hisar Mahallesindeki 
üst geçide asılan 
ikaz afişine rağmen 
vatandaşların yoldan 
geçme alışkanlıkları 
sürüyor.
Üst geçide asılan 
"Yaya geçidini seçin 
karşıya güvenle 
geçin" afişine rağ
men öğrenciler ile 
yaşı olgun erkek ve 
kadınların yine 
yoldan araçların 
arasından karşıya 
geçmek istemeleri 
yasaların ve dene
timlerin istenileni 
veremediğini

rV1İ

skp ;

de riayet etme
meleri okullarda 
gerekli uyarıların 
yapılmadığını 
gösteriyor.

yolun karşısına 
geçmek isteyen 
yayalar üst 
geçidi kullanmazken 
buna öğrencilerin

GEÇ/DiM $K'lN O

gösteriyor.
Trafik ekiplerinin üst 
geçidin bulunduğu 
sinyalizasyon lam
baları yanında

yoldan karşıya 
geçenlere ceza 
uygulamalarına karşı 
çıkan vatandaşlar 
araçların arasında

ölümle burun 
buruna gelmelerine 
rağmen yinede 
akıllanmıyorlar. 
Kısa mesafede

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

abone olun okuyun okutun
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Büyükşehir Belediyesi yeni sokak isimleriyle karışıklığa neden oldu

Hisar Mahallesi’nde Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

sokak karmaşası
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan sokak 

isimleri belirleme çalışmalarında bazı sokakların ismi 
değiştirilirken bazı sokakların ise hiç olmadığı görüldü. 
Muhtarlar, komisyona kendilerinin alınmaması nede 
niyle bu karışıklığın yaşandığını bildirirlerken, vatan
daşlar da yeni sokak adlarına alışamadılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan başlatılan sokak 
isimleri belirleme 
çalışmalarında bazı 
sokak isimlerinin 
değiştirilirken, bazı 
sokak isimlerinin 
hiç olmadığı 
anlaşıldı.
Özellikle Hisar 
Mahallesi 108 
Evler olarak 
bilinen mevkide 
daha önce bilinen 
isimlerin yerine 
değişik isimlerin 
verilmesi sonucu 
vatandaşlar adres 
bildirememe duru 
munda kalıyorlar. 
Hisar Mahallesi’nin 
Karsak Deresi’nden 
sonra başlayan 
Bahçeli Evler 5 
dışında kalan 
bölgelerinde 
sokaklara yeni 
isimler verilirken, 
kurulan komisyon
larda muhtarların 
olmayışı ve 
görüşlerinin alın
mayışı tepkilere 
neden oluyor. 
108 evlerde 
bulunan blokların 
olduğu kısmın 
önceleri Tepe 
Sokak, şimdi ise 
Kına Sokak olarak 
değiştirilmesi 
karmaşaya 
yol açtı.
Gemlik Belediye 
si’nde 108 Evler 
bloklarının bulun
duğu yerin 108 
Tepe Blokları olarak 
gösterilmesine 
karşın, muhtarlığa 
gelen listede ise 
böyle bir adresin 
olmadığı görülüyor. 
Aynı şekilde

Hisar Mahallesi’nin 
bir çok sokağının 
da ismi Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan değiştirilirken, 
Gemlik Belediyesi’n 
de ise bu adresler 
yer almıyor.
Hisar Mahallesi’nde 
bir başka sorun 
ise listede ismi 
bulunan sokakların

mahallenin 
neresinde olduğu 
bulunamazken, 
buralarda oturan 
vatandaşlar 
yakınlarına 
adres verememe 
sıkıntısını yaşıyorlar. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
başlattığı ve mahalle 
muhtarlarına danışıl

madan "Ben 
yaptım" 
mantığıyla değişti 
rilen sokak isimleri 
Hisar Mahallesi 
gibi ilçenin bir 
çok mahallesinde 
aynı şekilde 
sorun yaratırken 
sıkıntıyı muhtarlarla 
vatandaşlara 
çekiyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı konuşulmaz...
Çok hassas günler yaşıyoruz, etrafımızda 

haritalar değişiyor, iç ve dış güvenliğimiz 
üzerinde tehditler, artıyor.

Güneydoğumuzun federasyona doğru 
sürüklenmesi yetmezmiş gibi ekonomimiz 
de kırmızı alarmda...

Ekonomi uzmanlarının yorumuyla;
‘Hükümet sadece son 5 yılda sizin üzeri 

nize yaklaşık 220 milyar dolarlık borçlanma 
yükü ‘daha’ ilave etti, bankalarınızın yüzde 
70’i yabancıların eline geçirildi, cari açığınız 
tehlike sınırını kat bekat aştı.’

Bu korkunç plana direnmesi söz konu su 
olacak kurumlar, şahıslar, gazeteciler, siyasi 
ler, akademisyenler, işadamları, bürokratlar 
teker teker ‘etkisiz’ hale getirilmeye devam 
ediyor.

Malum merkezlerin itibar infazlarıyla etki
siz hale getirdikten sonra, bütün kadro ların 
ele geçirilme/dönüştürü|me hedefinde şimdi, 
çok önemli bir kuruluş olan Milli istibarat 
Teşkilatı var..

Bir yazarımız özetle diyor ki; ‘Son gün
lerde dikkat çekici bir gelişme var.

Hükümete yakın bir gazetede “MIT’in sır
ları” başlıklı bir dizi başlıyor.

Eski müsteşarın eşinin, MİT personelini 
sürdürdüğü, Apo’ya Şam’da itfaiye aracı 
içinde sonu ca ulaşmayan bir suikast düzen
leneceği gibi saçma iddialar sıralanıyor.

KUŞÇUBAŞI EŞREF Ardından aynı gaze 
tede bir hafta önce de, MİT’in nüvesini teşkil 
eden Teşkilat-ı Mahsusa’yı kuranların ve 
Kuşçubaşı Eşref’in “Vatan haini” olduğu 
öne sürülüyor.

Ünlü tarihçi Cemal Kutay’ın kitaplarında 
“Kahraman” olan Eşref, hükümet kontrolün
deki gazetede, bir tarih öğretmenin ağzın
dan, ‘Hain” ilan ediliyor.

Ve üçüncü aşamada bu kez MİT Başkan 
lan konu ediliyor.

MİT’in “Lastik patlatmaktan öte bir iş 
beceremediği” yazılıyor.

Özetle bu teşkilatın sözde sırları dediko 
du tarzında ortaya dökülerek teşkilat hafife 
alınıyor, itibarı zedeleniyor..

Bazı kurumların özelliği dolayısıyla konu 
şulma yeri de özeldir.

Orduyu, MİT'i, örtülü ödeneği, Özel harp 
dairesini gazetelere konu yapamazsınız. 
Vatanını seven yapmaz. Yapmamalıdır..

İddiaya konu olan kişiler hayatta olmadığı 
için, bu satırlara itiraz da gelemiyor.

Yaşayanlar da yeminleri gereği konuşma
zlar. Onlar vatansever insanlardır..

Yaklaşık 5 aydır salvo atışlarıyla hem geç 
mişi hem de bugünü ile topa tutulan MİT ile 
ilgili bu gelişmeler, hükümetin MİT Müsteşa 
rı’nı ve üst düzey yönetimini değiştirme 
planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

AKP Hükümeti, “Erken emeklilik formülü” 
ile, MİT’te de bir operasyon düşünü yor
muş...

Teşkilatın bir numaralı koltuğu için, son 
seçimlerde bir doğu ilinden AKP aday adayı 
olan 71 kişi içindeki, eski bir teşkilat mensu
bunun adı bile kulislerde dolaşıyor.’

Dünyadaki en etkili ilk 5 istihbarat örgü 
tünün içinde yer alan kuruma yapılan salvo 
atışlarla, Atatürk’ün çocuklarının yönetimin
deki MİT’in tepe kadrolarını değiştirme gerek 
çesi hazırlamak ya da en azından kamuoyu 
aracıhğyla baskı oluşturup, MİT’in fonksiyon 
larını kendi koşullarına uyumlu hale getir 
meye mi çalışıyor birileri?

Atatürk’ün bütün çocuklarına sahip çık
mamız gerekiyor.

Bunları iyi bilmemiz gerekiyor, sonra çok 
geç olur. Size de, bana da, Türkiye'ye de 
yazık olur...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, yazılı açıklama yaptı 

“Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun”
Şimşek; “Çiftçinin 

borcu ertelenmeyecek”

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin yaptığı 
yazılı açıklama ile 
gazetecilerin "Çalı 
şan Gazeteciler" 
gününü kutladı. 
Halkın çıkarlarını 
savunan, önemli 
konularda kamuoyu 
oluşturan, evrensel 
meslek ilkeleri 
ışığında görevini 
sürdüren bağımsız 
ve güçlü basının, 
demokrasi için 
yaşamsal öneme 
sahip olduğunu 
kaydeden AKP İlçe 
Başkanı Şahin, 
"Gazeteciler zor 
şartlar altında, yağ
mur çamur, kar de 
meden, tüm olum
suz koşullara aldırış 
etmeden, gazetecilik 
ilkelerine bağlı, doğ 
ru ve dürüst haber
cilik anlayışıyla 
görevlerini yapmaya 
çalışmaktadır" dedi. 
Şahin, açıklamasın
da 1961 yılında 
gazetecilerin çalış
ma haklarında

önemli iyileştirmeler 
getiren 212 sayılı 
Yasa'nın yürürlüğe 
girmesi üzerine, 9 
gazete sahibinin 
yasayı protesto et 
mek için 3 gün bo 
yunca gazeteleri 
yayımlamama kararı 
aldıklarını hatırlatan 
Şahin, "Bu gelişme 
karşısında, gazete
ciler 10 Ocak 1961 
günü haklarına ve 
basın özgürlüğüne 
sahip çıkmak ama 
cıyla Sendika binası 
önünde toplanarak 

Vilayet'e kadar bir 
yürüyüş yaptılar. 
Gazeteciler, patron
ların boykot kararı 
karşısında ise Şendi 
ka'nın öncülüğünde, 
Basın adıyla kendi 
gazetelerini 11-12-13 
Ocak 1961 tarihlerin 
de yayımladılar. O 
tarihten sonra 10 
Ocak, "Çalışan Gaze 
tecüer Bayramı" 
olarak kutlandı.
1971 yılındaki 12 
Mart müdahalesin
den sonra ise çalı 
şanların hakları ve 

basın özgürlüğüne 
getirilen kısıtla
malara tepki olarak 
10 Ocak, "Bayram" 
olmaktan çıkarıldı 
ve "Çalışan Gazete 
çiler Günü" olarak 
anılmaya başlandı" 
dedi. Yerel Basının 
günlük hayatımızda 
önemli olduğuna 
dikkat çeken Şahin, 
"Bugün artık 
gazetelerde olsun, 
televizyonlarda 
olsun magazin ön 
plana çıkmış, birinci 
sayfa ve ana haber 
bültenlerinin çoğu 
nu kimin kimle ne 
yaptığı yolundaki 
haberler doldurmuş
tur. Türk halkı 
gazetelerinden ve 
televizyonlarından 
daha ciddi haberler 
beklemektedir.
Bu ortamda yerel 
basının önemi 
bir kez daha orta 
ya çıkmıştır' 
diyeren tüm çalışan 
gazetecilerin 
gününü kutladı.

Devlet Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Ziraat Bankasının, 
görev zararı karşı 
lanmadan üretici 
borçlarını resen 5 
yıl süreyle ertele
meyeceğini bildirdi. 
CHP Aydın 
Milletvekili Özlem 
Çerçioğlu'nun soru 
önergesini Ziraat 
Bankası Genel 
Müdür Yardımcısı 
Selim Güray 
Çelik'in bilgi notuy
la yanıtlayan Şim 
şek, 2007 yılındaki 
kuraklıkta, buğday, 
arpa, korunga, fiğ 
ekiliş ve ürünleri 
yüzde 25 ve 
üzerinde zarar 
gören ve bu durum
ları il ve ilçe hasar 
tespit komisyon
larınca belirlenen, 
çiftçi kayıt sistem
ine kayıtlı üretici
lerin Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Koo 
peratiflerine olan 
tarımsal kredi borç 
larının, 1 Ağustos 
2007 tarihinden 
itibaren 1 yıl sürey 
le ertelendiğini

anımsattı.
Kuraklık desteği 
almaya hak kazan 
dığı Ziraat Banka 
sına bildirilen bu 
üreticilerin tarımsal 
kredi borçlarının 
ertelenmesine de 
vam edildiğini ifade 
eden Şimşek, 14 
Kasım 2007 tarihi 
itibariyle, 43 bin 
900 üreticinin 
borçlarının ertele 
me kapsamına 
alındığını bildirdi. 
Mehmet Şimşek, 
Ziraat Bankasının 
yeniden yapılandı 
rılmasıyla ilgili ka 
nun gereğince, ban 
kanın, kanunun 
yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki 
görev zararı alacak
larının tasfiye edile
ceğinin hükme bağ
landığını belirterek, 
konuyla ilgili yasal 
düzenleme yapıl
madan (görev zara 
rı karşılanmadan), 
bankanın, üretici j 
borçlarını resen 5 
yıl süreyle erteleme 
sinin mümkün 
olmadığını kaydetti
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Kaş yapalım derken...
Hisar Mahallesinin Karsak 

Dere sinden sonra başlayan 
Bahçeli evler dışında kalan 
bölgede, sokak adları değiştir
ilmiş.

Bu mahalleyi en çok kim 
tanır.

Tabbii mahallenin muhtarı.
Ama kurulan komisyonda 

muhtar yok.
Diyelim ki yok.
Komisyon muhtarı çağırıp bil 

gi isteyemez mi?
Bu da yapılmadan sokak ad 

lan masa başında harita veya 
plan üzerinden değiştiriliyor.

Böyle de olunca yanlışlıklar 
ard arda yaşanıyor.

Sunğipek Fabrikasında ça 
lışan işçilerin yıllar önce kur
duğu yapı kooperatifi tarafından 
yapılan ve 108 Evler olarak bili
nen bölgenin adı “Tepe Sakak” 
tı.

Ama muhtarlara gelen yeni 
sokak adlarında bu bölgenin adı 
konmamış.

Mahalle Muhtarının bildirdi 
ğine göre yeni adların neresi 
olduğu da bilinmiyor.

Sizin anlayacağınız sokak 
adlarında bir kargaşa yaşanıyor.

Bu neden oluyor?
Büyükşehir Yasası alel acele 

çıkarıldı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmail.com

Hatta yasa çıkarıldığı gece 
komisyondan gelen yasa tek
lifine gecenin saat ikinsinde ek 
madde eklenerek pergel ölçüsü 
denen madde eklendi.

AKP hükümetinin büyük 
çoğunluğu belediyeden gelme 
olduğu için bu yasa bir türlü 
oturamıyor yerine.

Hergün bir başka sorunla 
karşılaşıyorsunuz.

Büyükşenir Belediye Meclisi 
yerel bir yerleşimin adını niye 
koysun.

Bu yetki yerel belediyelere 
bırakılsaydı yanlışlık da 
olmazdı.

Bu işin bir başka tarafın,
Ama yerel yönetimler zama 

nında da sokak adları verilirken 
yaşananları da biliyorum.

Ne kadar abuk sabuk isim 
varsa sokakları verilmiştir.

Hayvan isimlerininden tutun
da Belediye Meclis üyelerinin 
soyadları bir dönem sokaklara 

verildi.
Emin Bora ağabeyim alın

masın ama benim gazetenin 
sokağının adı “Bora” sokaktır.

Bir örnek olması bakımından 
söylüyorum.

Dahası, belediyede çalışan 
memurların soyadlarından 
tutunda, akla hafsalaya 
gelmeyecek sokak adlarımız var.

Neden böyle oluyor.
Bir kere sokakların adlarla 

belirlenmesi yanlış da ondan.
Dünyanın en önemli büyük 

şehirlerinde böyle bir sistem 
yok.

Mahallelere ad verebilirsiniz.
Ama sokaklara saçma sapan 

ad koyacağınıza numaralama 
sis teme getirirseniz, sorun 
kolayca çözülür.

Örneğin Hamidiye Mahallesi 
1. sokak, 2. sokak gibi...

Bu olduğunda belediyede 
yönetimler değiştikçe sokak 
isimleri de değişmez.

Kimi belediyeler kendi siyasi 
görüşlerindeki adamların ad 
larını kentlerin en önemli yerleri 
ne veriyorlar.

Farklı bir siyasi parti seçim
leri kazandığında ise, hemen en 
büyük görevleri oymuş gibi 
kendinden öncekinin koyduğu o 
ismi değiştirmek oluyor.

Bunu Nezih Dimili’nin döne
minde yaşadık.

Yeni yapılan ikinci Kordona, 
Dimili’nin meclisi, o günlerde 
öldürülen Anayasa Profosörü 
Muammer Aksoy’un adını koy
muştu.

Nurettin Avcı yönetime gel 
diğinde buranın adı değişti.

Eski Belediye Başkanı Emin 
Dalkıran’ın adı verildi.

Rahmetli İbrahim Akıt döne
minde, yılların Çarşı 
MeydanTna, ölen Adliye Köylü 
Orgeneral Ahmet Dural’ın adı 
verildi.

Gemlik’e hizmet etmiş kişi
lerin veya Gemlik’in yetiştirdiği 
ünlü kişilerin adları sokaklarda 
değil, başka yerlerde yaşatıl
malı.

Bu işlerdeki yanlışlıklar yuka 
rıda da değindiğim gibi siyaset
ten kaynaklanmaktadır.

Yanlışın giderilimesi numaralı 
sistemle olur.

Aykent’te bilim ve sanat konulu münazara

Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’nda 
7. sınıf öğrencileri 
arasında 
münazara yapıldı. 
Uygarlığın gelişi

minde bilim mi 
önemli, sanat mı? 
konulu münazarada 
öğrenciler, 
uygarlığın 
gelişmesinde 
sanatın daha 

önemli olduğu 
görüşünü 
benimsedi.
Önceki gün okul 
toplantı salonunda 
yapılan münazaraya 
7. sınıf öğrencileri 

ve öğretmenleri 
katıldılar.
Münazarayı izleyen 
diğre öğrenciler 
uygarlığın 
gelişmesinde 
sanatın daha 

önemli olduğu 
görüşünde 
buluştular.
7. sınıf öğrenci
lerinin bir 
hafta boyunca 
araştırma yaparak 

çalıştıkları 
münazara 
sonucunda sanatın 
uygarlıkların 
gelişmesinde 
ön planda olduğu 
görüşü ortaya çıktı.

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

KÖrfeZ Ofset js^|a| Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

KAYIP Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli 07160400E048306 nolu 
Gümrük Çıkış Beyannamesi aslı kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

MARMORMAD. DIŞ. TİC.LTD.ŞTİ.

SOYİSİM 
DEĞİŞİKLİĞİ

T.C. Gemlik 
Asliye Hukuk 

Mahkeme’sinin 
2007 / 591 esas, 
2007/719 karar 

nosu ile 
ÖZÖCAL olan 

soyismim 
ÖZ olarak 

değiştirilmiştir.
İlan olunur 

CENGİZ ÖZ

mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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DTP’ye 1 ay ek süre tanındı

Hakkari'nin 
Yüksekova 
ilçesinde hava 
sıcaklığının 
eksi 33 dereceye 
kadar düşmesine 
rağmen 
Mehmetçiğin 
terörle mücadele 
çalışmaları 
sürüyor.
Kar yağışı ile her 
tarafı tamamen 
beyaza bürünen 
bölgede, askerler 
operasyonlarını, 
vatandaşlar 
da normal yaşam
larını devam 
ettiriyorlar.

Zap Deresi'ndeki 
suyun dolduğu 
ve özellikle akşam 
saatlerinde dışarı 
çıkılamayacak 
kadar şiddetli 
soğukların 
yaşandığı 
bölgede adeta 
hayat durma 
noktasına geldi. 
Her tarafından 
donduğu ilçedeki 
Mehmetçikler, 
uzun süredir 
yaptıkları 
Yüksekova-Hakkari 
ve Yüksekova- 
Şemdinli karayolun
da mayın

taraması 
çalışmasını 
sürdürüyorlar. 
Hava sıcaklığının 
eksi 33 dereceyi 
gösterdiği 
bölgedeki 
operasyonlar 
kapsamında 
zaman zaman 
Çukurca ve 
Şemdinli yönüne 
askeri sevkıyatlar 
da sürüyor.
Konvoyların 
geçişi sırasında 
ve öncesinde de 
geniş güvenlik 

önlemleri 
alınıyor.

Anayasa Mahkeme 
si, Demokratik 
Toplum Partisi'nin 
(DTP) kapatılmasına 
ilişkin davada, par
tiye ön savunma 
için 1 ay ek süre 
verdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Yüksek Mah 
keme, DTP'nin, ön 
savunma için 3 ay 
ek süre verilmesi 
istemini karara 
bağladı.
Anayasa Mahkemesi 
heyeti, DTP'ye ön 
savunma için 1 ay 
ek süre tanınmasına 
karar verdi.
DTP'nin, ön savun
ma yapmak için iddi 
anamenin tebliğinin 
ardından yasal bir 
aylık süresi bugün 
doluyordu. Verilen 1 
aylık ek süre dikkate 
alındığında DTP'nin 
ön savunmasını en 
geç 10 Şubata kadar 
yapması gerekiyor.
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 
DTP'nin "devletin 
ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü 
aleyhine eylemlerin 
odağı" haline geldiği

gerekçesiyle "temel
li kapatılması" iste 
miyle dava açmıştı. 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, bir 
siyasi partinin ka 
patılması istemiyle 
Anayasa Mahkeme 
sine açılan davalar
da, "ceza davası" 
prosedürü izleniyor. 
Buna göre, ön sa 
vunmanın ardından 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdur 
rahman Yalçınkaya, 
esas hakkındaki 
görüşünü sunacak. 
Bu görüş, DTP'ye 
gönderilecek. Daha 
sonra belirlenecek 
bir tarihte Yalçınka 
ya sözlü açıklama, 
DTP yetkilileri de 
sözlü savunma 
yapacaklar. Bütün 

bu sürecin ardın
dan, davaya ilişkin 
bilgi, belgeleri 
toplayacak raportör, 
esas hakkındaki 
raporunu hazırlaya
cak. Bu işlemler 
sürerken, gerek 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı, gerek 
se davalı DTP ek de 
lil veya yazılı ek sa 
vunma verebilecek. 
Raporun, Anayasa 
Mahkemesinin 11, 
üyesine dağıtılması • 
mn ardından, Anaya 
sa Mahkemesi Baş 
kanı Haşim Kılıç bir 
toplantı günü belirle 
yecek. Üyeler, belir
lenen günde bir 
araya gelerek 
kapatma istemini 
esastan görüşmeye 
başlayacaklar

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35 YILLIK 
i TECRÜBEMİZ İLE 

HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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2009 yılının Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimlerin öne alınması için AKP çalışma başlattı

Erken seçim sonbaharda
28 Mart 2004 tari
hinde yapılan yerel 
seçimlerin ardından 
2009 yılının Mart 
ayında yapılması 
beklenen yerel 
seçimlerin öne alı
narak bu yıl sonba
harda yapılması için 
AKP'nin çalışma 
başlattığı öğrenildi. 
Buna göre Mart 
ayına kadar TBMM 
Genel Kurulu'na 
mahalli idareler 
seçiminin sonbahar
da yapılmasının 
önünü açacak bir 
anayasa değişik
liğinin getirilmesi 
için düğmeye 
basıldığı bildirildi. 
Ankara kulisleri 
mahalli idareler 
seçimlerinin öne 
alınacağı iddiası 
ile çalkalanıyor. 
AKP'nin mahalli 
idareler seçimlerinin 
öne alınması 
konusunda nabız 
yokladığı, konunun 
Bakanlar Kurulu'nda

Cezalar arttı: Suç işleyene af yok
TBMM Genel 
Kurulunda, temel 
ceza kanunlarına 
uyum amacıyla bazı 
kanunlarda değişiklik 
öngören tasarının, 90 
maddeden oluşan 3 
bölümü kabul edildi. 
TASARI NE 
GETİRİYOR?
170 kanunda değişik
lik düzenleyen 651 
maddelik tasarının 
kabul edilen 90 mad
desine göre, akarsu
lar üzerinde izinsiz 
balık üretim tesisi 
kuranlar, 250 YTL 
idari para cezasına 
çarptırılacak. Türkiye 
limanlarına girip 
çıkan gemilerden, 
Limanlar Kanununa 
muhalefet edenlere, 
liman başkanı tarafın
dan 500 YTL'den 20 
bin YTL'ye kadar idari 
para cezası verilecek. 
Türkiye limanları 
arasında, kanunlara 
aykırı kabotaj yapan 
gemilerin kaptanları
na ve yabancılara ait 
deniz taşıtlarının 
sahiplerine 1000 
YTL'den 25 bin 
YTL'ye kadar idari

da konuşulduğu 
kaydedildi. AK Parti, 
seçimlerin öne alın
ması ihtimaline karşı 
bütün teşkilatlarını 
alarma geçirdi. Yerel 
seçimlerin bu yılın 
sonbaharında 
yapılabileceği ihti
mali sebebiyle 
AKP’nin il ve ilçe 
kongrelerinin mart 
ayına kadar tamam
lanmasının plan
landığı kaydedildi. 
ANAYASA 
DEĞİŞİKLİĞİ ŞART 

para cezası verilecek. 
Ayrıca yabancı gemi 
ler ve diğer deniz ta 
şıtları, idari para ceza 
sı tahsil edilinceye 
kadar elverişli bir 
limanda, masrafları 
kendisine ait olmak 
üzere tutulacak. 
Denizde Can ve Mal 
Koruma Hakkında 
Kanunda öngörülen 
yükümlülükleri yerine 
getirmediği gerekçe
siyle el konulan gemi, 
limanın bulunduğu 
yerin mülki amirliğin 
ce, ihale mevzuatı 
hükümlerine bağlı 
olmaksızın satılacak. 
SAHTE 
DOKTORLARA CEZA 
Uzman olmayıp da 
laboratuvar açanlar

Mahalli idareler 
seçimlerinin sonba
harda yapılabilmesi 
için Anayasa deği 
şİkliği gerçekleştiril 
mesi gerekiyor. 
Mahalli idareler 
seçimlerini düzenle 
yen Anayasa'nın 
127. maddesinin 3. 
fıkrasında yer alan 
"Mahalli idarelerin 
seçimleri, 67. 
maddedeki esaslara 
göre beş yılda bir 
yapılır. Ancak, mil
letvekili genel veya 

veya izinle açtıkları 
laboratuvarları uzman 
olmayan kişilere 
bırakanlara, bin 
YTL'den 5 bin YTL'ye 
kadar idari para ceza
sı uygulanacak. 
Sahte doktor ve diş 
hekimlerine 3 yıldan 5 
yıla kadar hapis ve 
1000 güne kadar adli 
para cezası verilecek. 
Diploma ve belgesi 
olmadığı halde ebelik 
yapanlara, 250 YTL 
idari para cezası 
uygulanacak.
İZİNSİZ ÖLÜ 
NAKLİNE CEZA 
Defin ruhsatı 
olmadan cenaze 
defneden mezar 
bekçileri veya ölü 
sahipleri ile izin 

ara seçiminden 
önceki veya sonraki 
bir yıl içinde yapıl
ması gereken mahal 
li idareler organları
na veya bu organ
ların üyelerine 
ilişkin genel veya 
ara seçimler mil
letvekili genel veya 
ara seçimleriyle bir
likte yapılır. Kanun, 
büyük yerleşim 
merkezleri için özel 
yönetim biçimleri 
getirebilir" ifadesin 
de değişikliğe 
gidilmesi için bir 
çalışma başlatıldığı 
öğrenildi. 
Milletvekili genel 
seçimlerinin öne 
alınması için 
Meclis'in karar 
alabildiği, ancak 
mahalli idareler 
seçimi için böyle 
bir istisnanın geti 
rilmemesi sebebiyle 
yerel seçimlerin öne 
alınmasının ancak 
Anayasa değişikliği 
ile mümkün olabile

almadan bir şehir ve 
kasabadan diğerine 
ölü nakledenlere, 100 
YTL idari para cezası 
verilecek.
ORMAN YAKAN 
ÖRGÜT ÜYELERİNE 
MÜEBBET HAPİS 
Dikkat ve özen 
yükümlülüğüne 
aykırı olarak orman 
yangınına yol açan
lara 2 yıldan 7 yıla 
kadar, kasten orman 
yakanlara ise 10 yıl
dan az olmamak 
üzere hapis; devletin 
güvenliğine karşı suç 
işlemek amacıyla 
kurulmuş bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde 
orman yakanlara da 
müebbet hapis 
cezası uygulanacak. 
Fidan ekim sahasını 
bozan kişi, 1 yıldan 
5 yıla kadar 
hapis cezasına 
çarptırılacak.
Yasak bir bitkiyi 
yurda sokanlara, 3 
aydan 1 yıla kadar 
hapis; Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığınca 
muayene edilmemiş 
veya izin verilmemiş 

ceği belirtiliyor. 
AKP'nin hukukçu 
kurmaylarının 
yapılabilecek 
değişikliğe ilişkin 
çalışma yaptığı 
öğrenilirken, yine 
Anayasa'ya göre 
bu değişikliğin 
en geç mart ayına 
kadar TBMM 
Genel Kurulu'ndan 
geçmesi gerekiyor. 
367 ŞARTI VAR 
Mahalli İdareler 
seçimlerinin öne 
alınabilmesi için 
verilecek Anayasa 
değişikliği teklifinin 
184 milletvekilinin 
imzası ile sunulması 
ve kabul edilmesi 
için 367 milletve 
kilinin teklife 
"kabul" oyu vermesi 
gerekiyor. AKP'nin 
340 milletvekili 
bulunuyor.
Teklifin TBMM 
Genel Kurulu'nda 
doğrudan kabul 
edilmesi için 
TBMM'de bulunan 

tohumlukları ithal 
ve ihraç edenlere 
de 1000 YTL 
idari para cezası 
verilecek.
ÖZEL 
HASTANELERİN 
CEZALARI ARTIYOR 
Kayıt, malzeme, alet, 
eşya ve binaların 
sıhhi şartlarında ve 
hastane hizmet
lerindeki noksanlar 
ile diğer eksiklikleri 
uyarıya rağmen 
zamanında yapmayan 
özel hastanelerin 
işletenlerine, 5 bin 
YTL idari para 
cezası verilecek.
Yatan hastalardan, 
fazla ücret alan özel 
hastanelere 10 bin 
YTL idari para cezası 
uygulanacak.
Özel hastanelerde, 
gerekli laboratuvar 
tetkiklerini yap
madan, karın, göğüs 
ve beyin ameliyatları 
yapan doktorlara 5 
bin YTL idari para 
cezası verilecek.
Tedavisini üstlendiği 
hastaları, yerine vekil 
bırakmadan izinsiz 
terk eden uzman 

partilerden birisinin 
de AKP'ye destek 
vermesi gerekiyor. 
AKP Grup 
Yönetimi'nin bu 
konuda diğer 
partilerin yetkilileri 
ile görüş alışve 
rişinde bulunarak, 
destek için nabız 
yoklaması bekle 
niyor. Teklifin 
sadece AKP 
milletvekilleri 
tarafından destek
lenmesi halinde 
ise mahalli idareler 
seçimlerinin öne 
alınıp alınmayacağı 
konusunda son 
sözü halk söyleye
cek, böyle bir 
durumda değişik
liğin referanduma 
gitmesi gerekecek. 
MHP, CHP ve 
DTP'den gelebilecek 
destek halinde, 
söz konusu 
Anayasa değişikliği 
TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul 
edilebilecek.

doktorlar, 2 bin YTL 
idari para cezasına 
çarptırılacak.
KENEVİR EKİMİ 
İzin belgesi almadan 
veya izin belgesi 
almasına rağmen, 
bilerek izin verilen 
kısmın dışında fazla 
ya da farklı yerde 
kenevir ekimi yapan 
kişiler, 100 günden 
az olmamak üzere 
adli para cezasına 
çarptırılacak.
Esrar elde etmek 
amacıyla kenevir 
ekimi yapan kişiye 
ise 1 yıldan 
7 yıla kadar hapis 
cezası verilecek. 
Yurda kaçak ilaç 
sokanlar, ilaçların 
miktarı ve değerine 
göre 100 günden 5 
bin güne kadar adli 
para cezasına 
mahkum edilecek, 
izinsiz olarak çeltik 
ekenlere, ektikleri 
her dekar için 
idari para cezası 
verilecek. Ayrıca 
kazanç sağlanan 
yerlerdeki 
çeltiklerin suyu 
kesilecek.
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Şofben yine can aldı

İzmir'in Buca 
ilçesinde, şofben
den sızan gazdan 
zehirlenen lise 
öğrencisi, kaldırıl 
dığı hastanede 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Buca 293/20 
sokaktaki apart
manın bir daire 
sinde oturan G.E 
(15), banyoya 
girdi. Kızlarının 
uzun süre 
banyodan çıkma
masından endişe 
eden ailesi kapıyı 
açtıklarında, 
G.E'yi 
baygın buldu.

Buca Seyfi 
Demirsoy Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesine 
kaldırılan G.E, tüm 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Evde yapılan 
incelemede şof
benin gaz kaçırdığı, 
G.E'nin de çıkan 
gazdan zehirlen 
diği belirlendi. 
Şirinyer Lisesi 
öğrencisi G.E'nin 
ölüm nedeninin 
yapılacak otopsi 
sonucu 
kesinlik kazanacağı 
öğrenildi.

Merinos'ta iscileıin ttıiı çadırlar yandı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde Bursa 
Büyükşehir 
Beledişesi tarafın
dan yaptırılan 
'Merinos Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi ve 
Merinos Parkı" 
inşaat şantiyesinde 
çalışan işçilerin 
kaldığı 3 çadır 
yandı.
Edinilen bilgiye 
göre, inşaatı 
devam eden eski 
Merinos fabrikasının 
yerine yaptırılan 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
ve Merinos Parkı'na 
ait inşaat alanında 
çalışan işçilerin 
kaldığı üzerleri 
naylon kaplı 7 
çadırın bulunduğu 
alanda yangın 
başladı. Kısa 
sürede alevler 
diğer barakalara 
sıçradı. Sadece

5 dakika içerisinde 
3 baraka ve içindeki 
eşyalar küle 
döndü.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi ekipleri 
olay yerine gelerek 
yangına müdahale 
etti. 160 metrekare 
alan üzerine kurulu

olan 3 barakada 
kalan 45 inşaat 
işçisinin topladıkları 
paralar, cep 
telefonları, 
elbiseleri tamamen 
yandı. Bazı 
işçiler; "Emekle 
rimiz boşa gitti, 
cana geleceğine 
mala gelsin"

diyerek kendilerini 
teselli ederken, 
bazıları ise 
yanan ranzalarının 
yanında eşyalarını 
kurtarmaya çalıştı. 
Eletrik kontağından 
çıktığı belirlenen 
yangın ile ilgili 
polis soruşturma 
başlattı.
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Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetler^
Eskişehir'de i araç kundaklan

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ |
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 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 

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

Daire

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

t

Madde ÖZALP
1 Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Eskişehir'de 1 
gecede 3 aracı 
kundaklayan kişi 
ya da kişiler, yak
mak istedikleri bir 
otomobilin alarmı 
çalınca kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre Yeşiltepe 
Mahallesi'nde park 
halinde bulunan 
3 ayrı araç, aynı 
dakikalarda kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişilerce yakılmak . 
istendi.
İsmail Çelen'e ait 
olduğu öğrenilen 
26 AE 880 plakalı ve 
Gazi Düzen'e ait 26 
PV 718 plakalı 
otomobiller ile

Alınca Caddesi'nde 
bulunan Metin 
Özaydın'a ait 
26 PD 058 
plakalı minibüsü 
kundaklamaya 
çalışan 
zanlılar, Şahinler 
Sokağı girişinde 
26 AT 853 plakalı 
otomobili de 
kapısını açıp 
kundaklamak istedi. 
Zanlılar, bahse 
konq aracın 
alarmı.çalınca 
olay yerinden

kaçarken, yakılan 
otomobillerdeki 
yangınlar, olay yer
ine çağrılan itfaiye 
ekipleri 
ve vatandaşlar 
tarafından 
söndürüldü.
Araçlarda büyük 
çaplı maddi hasar 
meydana geldi.
Aracı yakılmak iste
nen Necati Çınar, 
"Alarm çalınca 
uykudan uyanıp 
dışarıya çıktım. Bir 
baktım ki 2 araç 
yanıyor. Benim 
aracımın da kapısını 
zorlamışlar. Demek

ki otomobilimin 
alarmı çalmasa, 
benim aracımı da 
yakacaklardı" 
dedi. Minibüsü 
kundaklanan 
Metin Özaydın 

ise, "Bir sürücü *' 
aracımın yandığını 
haber verdi.
Yangını kendi 
imkanlarımızla 
söndürdük. Aracın 
içine ajandayı yakıp 
atmışlar" diye 
konuştu. Polis ekip
leri, eşkali belir
lenen bir kişinin 
yakalanması için 
çalışma başlattı.
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ATO’dan “çekten 
cayma” uyarısı

Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, Türk Ticaret 
Kanunu'nun, çekin 
kaybedilmesi, çalın
ması ya da gasp 
edilmesi durumunda 
çek sahiplerini 
koruyan "çekten 
cayma" hükümlerinin 
kötüye kullanıldığını, 
çok sayıda esnaf ve 
tüccardan bu yolla 
dolandırıldıklarına 
ilişkin şikayetler 
aldıklarını söyledi. 
Aygün, yaptığı yazılı 
açıklamada, esnaf ve 
tüccarı tedbirli 
olmaları konusunda 
uyarırken, bazı kişi
lerin, Türk Ticaret 
Kanunu'nun 711. ( 
maddesinin 3. fıkrası
na dayanarak, çek 
defteri çalınmış, gasp 
edilmiş ya da kaybol
muş gibi davranıp, 
ilgili bankaya (ödeme
den men) talimatı ver
mek suretiyle kestiği 
çekin ödemesini dur
durduğunu kaydetti. 
Çek keşidecilerinin bu 
hükme dayanarak 
"rızam hilafına 

bulundu.Bu yolla 
dolandırılan esnaf ve 
tüccara da yasal 
haklarını hatırlatan 
Aygün; şunları 
söyledi:

"Keşideci tarafından 
bankaya gerçek dışı 
olarak verilen 
(ödemeden men) tali
matı nedeniyle mağ
dur olan esnafımız, 
mahkemeye başvu
rarak hakkını arasın. 
Dolandırılanlar, 
mahkeme yoluyla 
ihtiyati haciz kararı 
aldırıp icra takibine 
geçebilir. Borçlunun 
tek taraflı olarak elde 
ettiği ödemeden men 
durumu, esnaf ve tüc
carın yasal haklarını 
kullanmasına engel 
değildir."
Bankaların da ödenme
den men edilen çekin 
arkasına ödememe 
nedeni ve çek sahib
inin hesabında para 
bulunup bulunmadığı 
ile ilgili bir açıklama 
yazmasını isteyen 
Aygün, şöyle 
devam etti: 
"Bu düzenleme.

kesilmiştir" gerekçe
siyle verdiği yazılı tal
imat üzerine 
bankaların da öde
meyi durdurduğunu 
kaydeden Aygün, bu 
konuda yasada bir 
boşluk olduğunun 
açık olduğunu ifade 
etti.
Aygün, esnaf ve tüc
cara, müşteriden çek 
alırken, borçlu tarafın
dan verildiğinin ispat
lanması ve belgelen
mesi için "çek alım 
bordrosu" düzen
lemeleri ve çeki tes
lim edenin imzasını 
almaları önerisinde

gerekçenin haksızlığı 
ya da hesapta para 
bulunmaması duru
munda keşideciyi 
karşılıksız çek düzen
leme suçunun faili 
haline getirebilecektir. 
Çek, esnaf ve tüc
carımızın yaygın 
olarak kullandığı 
önemli bir ödeme 
aracı. Ancak 
esnafımız korkudan 
çek kabul edemez 
hale geldi. Bu gidişle 
çek piyasadan kalka
cak ve iyi niyetli 
çek sahipleri de 
esnafımız da 
mağdur olacak."

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı (Rezervasyon
beyaz melek Tel : 513 33 21)
O KADIN
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

™izDEûoEnizraHizraizw
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
KURUMUMUZDA 

GÖREVLENDİRİLMEK 
ÜZERE TRAFİK VE 

ÇEVRE BİLGİSİ 
SERTİFİKASI OLAN EMEKLİ 

ÖĞRETMEN ARANIYOR 
TEL: 513 26 50

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN ' 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak işlerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yanılması rica olunur.
VERONA MERMİ ” ».TD.ŞTİ.

Tel: 513 <’ 39
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. | 

Gemlik / BURSA
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Bursa Yıldırım Belediyesi İlköğretim Okulu öğrencileri 
topladıkları paraları Mehmetçik Vakfı’na bağışladı Çalışanlarda fark 

bekarları vurdu

Büyükanıt'ı duygu
landıran mektup 
Bursa Yıldırım 
Belediyesi İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
İbrahim Talha Alğan, 
sınıf arkadaşlarıyla 
birlikte topladığı 
parayı Mehmetçik 
Vakfı'na bağışladı. 
İbrahim Talha Alğan, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'a 
yazdığı mektupta, 
“Şehitler Ölmez” 
adıyla bir yardım 
kampanyası düzen
lediğini ve toplanan 
paraları Mehmetçik 
Vakfı'na bağışladığını 
anlattı. Genelkurmay 
Başkanlığının inter
net sitesine, Bursa 
Yıldırım Belediyesi 
İlköğretim Okulu 3-A 
sınıfı öğrencisi 
İbrahim Talha 
Alğan'ın 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'a 
yazdığı mektup

yayınlandı.
İbrahim Talha 
Alğan'ın 
mektubu şöyle: 
“Sayın Genelkurmay 
Başkanım, 
Ben Bursa Yıldırım 
Belediyesi İlköğretim 
Okulu 3-A sınıfı 
öğrencisiyim. 
Geçtiğimiz günlerde 
yaşanan ve Türk mil
leti olarak hepimizi 

yasa boğan askerle 
rimizin şehit edilmesi 
olayı beni de çok 
üzdü. Ağlayan 
anaların feryatları ve 
yetim kalan çocuk
ların boynu bükük 
halleri rüyalarıma 
girer oldu. Tekrar 
aynı acı olayları 
görürüm diye tele
vizyon açmaya 
korkuyorum. Hep 

düşündüm ne yapa
bilirim diye. Sonra 
aklıma bir fikir geldi. 
Önce sınıf öğret
menimin sonra da 
okul müdürümün 
iznini alarak, 
“Şehitler Ölmez” adı 
altnda yardım kampa
nyası düzenledim. 
Okul arkadaşlarımın 
katkılarıyla toplamış 
olduğum paraları 
Mehmetçik Vakfı'nın 
hesabına yatırdım. 
Bu kampanyayı 
düzenleme 
amacım şehitleri 
mizin geride kalan 
ailelerinin acılarına 
ortak olabilmektir, 
inşallah böyle 
acıları Türk milleti 
olarak bir daha 
yaşamayız. 
Saygı ve selamlarla 
ellerinizden 
öperim. 
Bayrakları bayrak 
yapan üstündeki 
kandır. Toprak, 
eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır.”

Vergi iadesi uygula
masının kaldırılıp 
yerine asgari geçim 
indiriminin getir
ilmesi en çok bekar
ları vuruyor.
Özellikle kamuda 
aile ve çocuk 
yardımı da eklen 
diğinde, bekarlar ile 
evli çalışanlar 
arasındaki ücret 
farkı büyüyor.
Bekâr olan çalışan
lar, asgari geçim 
indirimi kapsamın
da aylık 45.6 YTL 
alabilecek. Oysa 
evli ve eşi çalış
mayan çocuksuz bir 
çalışanın alacağı 
para ise 54.72 YTL 
olacak. Ailelerdeki 
çocuk sayısı art
tıkça, asgari geçim 
indiriminin tutarı da 
yükseliyor. Örneğin 
eşi çalışmayan 1 
çocuklu aile ayda 
61.56 YTL alacak. 
İki çocuklu aileler 
için bu meblağ 
68.40 YTL'ye, üç 
çocuklu aileler için 
72.96 YTL'ye, dört 

çocuklu aileler için 
de 77.52 YTL’ye 
yükselecek.
Böylece dört çocuk
lu bir işçi veya 
memur ailesinin, 
bekarlara göre yıllık 
kazancı 383 YTL 
daha fazla olacak. 
Bu rakama aile ve 
çocuk yardımı 
eklendiğinde fark 
daha da büyüyecek. 
Kamuda fark daha 
da büyüyor 
Öte yandan kamuda 
uygulanan aile ve 
çocuk yardımı, 
bekar memurlar ile 
evli memurlar 
arasındaki farkın 
daha da büyüme
sine neden oluyor. 
Aralıkta aile ve 
çocuk yardımı dahil 
maaşı 861 YTL olan 
14’ün 2'sindeki 
devlet memurunun 
cebine ocak ayında 
977 YTL girecek. 
Ancak bu rakamın 
içerisine aile yardı 
mı da dahil. Bekar 
lar ise bu haktan 
yararlanamıyor.

Şahin; “Yılların ihmali bitecek”
Bursa’nın 
merkezinde 
olmasına rağmen 
yıllardır altyapı 
eksikliğinden 
dolayı işyerlerinin 
her yağmurda 
su baskınına 
uğradığı, sık sık 
kanalizasyon tıkan
masının yaşandığı 
Cumhuriyet 
Caddesi’ndeki 
sıkıntıların 
çözümüne yönelik 
başlatılan çalışmalar 
hummalı bir 
şekilde sürüyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Cumhuriyet 
Caddesi’ndeki 
çalışmayla bölgede
ki yıllardır ihmal 
edilen sorunların 
çözüme kavuşturula
cağını söyledi. 
Çalışmalar kap
samında, eski ve 
teknik özelliğini 
kaybeden kanalizas

yon hattının yenile
ceğini anlatan 
Şahin, ayrıca 
caddede daha 
önce kanalizas
yonla birlikte akan 
yağmur suyunun 
ise döşenecek yeni 
hatla birlikte her 
yağışta yaşanan 
su baskınlarının 
sona ereceğini, içme 
suyu şebekesinin 
yenilenmesiyle şu 
anda yüzde 50’ye 
varan kaçak 
oranının uluslararası 
standartlara çekile
ceğini bildirdi.

Şahin, yapacakları 
çalışmaların 
ardından 
Bursagaz’ın 
bölgedeki aboneleri
ni doğalgaza 
kavuşturacağını 
ve yıllardır yamalı 
asfaltlarla Bursa’ya 
yakışmayan 
caddenin asfalt, 
tretuar, kaldırım 
ve aydınlatma 
eksikliklerinin de 
giderileceğini 
belirtti.
Bursa’nın 
altyapısının 
yenilenmesinde

3 dönemde yapılan 
çalışmaya 4 yılda 
eriştiklerini belirten 
Şahin, “Bursa’da 
yerin üstünde 
olduğu gibi altında 
da kenti yeniliyoruz, 
çağdaş standartlara 
kavuşturuyoruz" 
dedi. Cumhuriyet 
Caddesi’nde 
yıllardır ele alın
mayan altyapı 
eksikliğinin gider
ilmesine yönelik 
BursalIlardan 
3 ay sabır isteyen 
Başkan Şahin, 
“Göreve 

başladığımızda 
ilk kavşak inşaatın
da halkımız, 
‘Eyvah yine 
yıllarca yollar 
kazılı kalacak’ 
diye endişe 
içindeydi.
Biz çalışmanın 4 
ayda biteceği 
sözümüze birçok 
kimse inanmadı. 
Yüksek İhtitas’ta 
olduğu gibi 10 
kavşağı ve sözünü 
verdiğimiz projeleri 
zamanında bitirdik. 
Şimdi artık 
‘Büyükşehir 

başlarsa, 
zamanında bitirir’ 
halkımız arasında 
slogan oldu. 
Cumhuriyet 
Caddesi’ndeki 
çalışmaları da 
gününde bitire
ceğimizden 
kimsenin 
kuşkusu olmasın. 
Cumhuriyet 
Caddesi’ndeki 
çalışmalarda 
bittiğinde esnafı 
mızın yıllardır 
çektiği sıkıntılar 
çözümlenmiş 
olacak” dedi. 
İLK ETAP 
BUGÜN BİTİYOR 
Bu arada Cumhuri 
yet Caddesi’ndeki 
çalışmaların ilk 
etabını teşkil 
eden başlangıç 
noktası olan İnönü 
Caddesi’ndeki 
inşaat işlerinin 
10 Ocak Perşembe 
günü sona 
ereceği bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bronşite
dikkat Stres şişmanlatıyor

Küçük çocuklarda 
bronşit sırasında 
meydana gelen bal
gam nefes borusunu 
tıkayarak ölümle 
sonuçlanabilmekte. 
Kayseri Erciyes Üni 
versitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Ken 
dirci, bronşite yakala 
nan çocukların, bal
gam çıkaramayacak
ları için nefes boru
larının tıkanarak öle 
bileceklerini bildirdi.
Kendirci, ailelerin 
çocuklardaki kış 
hastalıkları konusun- 
da dikkatli olmalarını 
istedi. Kendirci, 
yetişkinlerde akciğer
lerdeki büyük hava 
yollarının iltihaplan
masına bronşit, 

çocuklarda ise küçük 
»hava yollarının iltihap
lan: nasına bronşiolit 
adı verildiğini ve özel
likle kış aylarında bu 
tür hastalıkların çok 
sık görüldüğünü kay
detti.
Süt çocuklarında 
bronşiolite daha çok 
rastlandığını ifade 
eden Kendirci, 
"Öksürük, nefes dar
lığı, hışırtılı solunum 
ile kendini gösteren 
bronşiolit, küçük, 
çocuklar için tehlikeli 
bir hastalıktır.
Bronşiolite yakalanan 
süt çocukları, balgamı 
çıkaramayacakları 
için nefes boruları 
tıkanarak ölebilirler. 
Akciğerlerde zar 
delinmesi gelişebilir 
ve bir parçası 
sönebilir.” dedi.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi £ 
ve Beslenme 
Uzmanı Doç. Dr. 
Funda Elmacıoğlu, 
stresin kilo alma 
nedenleri arasında 
olduğuna dikkat 
çekerek, 
"Bazı çalışmalar, 
stresli dönemlerde 
vücudun yağ 
depolamasında 
artış olduğunu 
göstermektedir" 
dedi.
Zayıflama 
konusunda 
bilgiler veren 
Doç. Dr. Funda 
Elmacıoğlu, kişinin 
kendine güven 
duyması, 
zayıflamayı 
başarabileceğine 
kendine inandır 
ması, sabırlı ve 
kararl„ı olmasının 
ön şart olduğunu 
söyledi. 
Az vemek çok 
yakmanın enerji 
açığı oluşturduğunu 
belirten Elmacıoğlu, 
enerji açığının 
da daha az beslen
mek, daha fazla 
hareket etmek ve

spor yaparak 
kalorileri 
yakmakla 
gerçekleşebileceğini 
kaydetti. 
Beslenmede 
günlük yağ 
tüketiminin 
azaltılmasının 
herkes tarafından 
benimsendiğini, 
toplam kalori 
ahmı azaltılması 
veya egzersizin 
arttırılmasıyla 
sağlanacak 
250-500 kalorilik 
fazladan harcamayla 
haftada yarım 

kilo verilebileceğine 
dikkat çeken 
Elmacıoğlu, 
insanın kendine 
hedef koyması 
gerektiğini ve 
bu hedef içerisinde 
uzman gözetiminde 
kilolarını programlı 
bir şekilde 
verebileceğini 
ifade etti.
Kilo alma ve 
vermede psikolojik 
nedenlerin de 
olduğunu vurgulayan 
Elmacıoğlu, . 
"Stresle baş 
etmek çok önemli.

Bazı çalışmalar, 
stresli dönemlerde 
vücudun yağ 
depolamasında 
artış olduğunu 
göstermektedir. 
Stresle baş 
etmeyi öğrenmeye 
çalışmak ve 
organizmayı 
korumak gereklidir. 
Bunun için hafif 
fizik aktivite, 
düzenli kan şekeri 
seviyesi, fazla 
kilolardan 
kurtulmak, 
düzenli öğün, 
yeterli uyku 
stresle 
mücadelenin 
olmazsa 
olmazıdır" 
diye konuştu. 
3 saat arayla 
öğün atlamadan 
günde 5-6 Öğüne 
denk gıda 
tüketiminin 
yapılmasının 
önemli olduğunu 
vurgulayan 
Elmacıoğlu, 
az ancak sık yemek 
yemenfn sağlıklı 
beslenmenin ön 
şartı olduğunu, 
egzersizin ise 
olmazsa olmazlarda 
yer aldığını 
kaydetti.

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
Milli1 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. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20
Topçular , (226)3,63 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312’ 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 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 Yalnız 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
10 Ocak 2008 Perşembe 

İNCİ ECZANESİ 
İstiklal Caddesi No. 5 

Tel: 513 01 64 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2949 

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 Fak : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri . KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yay incilik-R< acılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. Nm.3/B GEMLİK 

(Dini.bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Unlu isimler Bursa’da podyuma çıkacak
Bursa’da bir alışveriş 
merkeziyle Türkiye 
Hayvanlan Koruma 
Derneği Bursa 
Şubesi tarafından 
düzenlenecek 
defilede elde edile
cek gelir sokak 
hayvanları için 
kullanılacak.
Türkiye Hayvanları 
Koruma Derneği 
Bursa Şubesi, As 
Merkez ve Emelya 
Modaevi, sahipsiz 
sokak hayvanlarının 
yaşam koşullarını 
iyileştirmek amacıyla 
26 Ocak'ta bir defile 
düzenliyor. 'Sen 
Patini Uzat, Ben 
Elimi' ismini taşıyan 
defilede birbirinden 
çekici mankenler 
podyuma çıkarken, 
Emelya Moda'nın 
2008 yılına ait seçkin 
ve sofistike abiye 
koleksiyonu ilk kez 
tanıtılmış olacak.
Kiğılı, Kafkas A.Ş. ve 
Doluca Şarapçılık 
sponsorluğunda, Ece 
Balkar Organizasyon 
katkılarıyla düzenle
nen etkinlik, seçkin 
bir davetli toplu
luğunu As Merkez'de

ağırlayacak. Bursa 
cemiyet hayatının 
seçkin simaları da ilk 
kez bu defilede 
sokak hayvanlarıyla 
birlikte podyuma 
çıkacak. As 
Merkez'deki defileye 
katılacak Dilek 
Sarıcan, Binnur Uyar, 
Neslihan Bükümcü, 
Miray Ercan Cesur, 
Melih Özden Ural, 
Burçin Şahin, Gizem 
Engin, Didem 
Sezgin, Burcu Çilin
gir Urkmezoğlu, 
Sedef Erim, Vehbi

Doğukan Erdem 
Kutlu ve sürpriz 
isimler, dört ayak
lılara daha iyi bir 
yaşam sunmak 
amacıyla ilk kez 
mankenlik yapacak. 
Defilenin bir diğer 
sürprizi de manken- 
şarkıcı Tuğba 
Altıntop. Ünlü 
manken, kısa bir 
süre önce piyasaya 
çıkardığı 'Sana 
Söylüyorum' adlı 
albümünden seçtiği 
en güzel parçaları^ 
As Merkez'de bir

Varlık, Mustafa Kırcı, 
Denizhan Sezgin, 
Naci Şahin, Yavuz 
İskenderoğlu,

araya gelen 
hayvanseverler 
karşısında 
seslendirecek.

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı. 
Sezonluk Abone Fiyatı: J5,W. YÎL 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546 517 52 82

‘'Semuiîi” 8 Şubat’la vizyonda
bayta< 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

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

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 Fax: 513 17 94

Yönetmen Haşan 
Karacadağ'ın gerçek 
bir hayat hikayesin
den yola çıkarak 
senaryolaştırdığı ve 
"Semum" denilen 
şeytani varlıkların 
bir kadının hayatına 
girmesiyle gelişen 
olayları konu edinen 
filmi, 8 Şubat'ta 
vizyona girecek. 
Haşan Karacadağ, 
ilk filmi "Dabbe"nin 
ardından bir çok 
eleştiri ve görüş 
içeren mail ve mek 
tup aldığını söyledi. 
Karacadağ, "Cehen 
nem Günlüğü" 
başlığı altında aldığı 
bir mektubun ilgisini 
çektiğini dile getir
erek, "Mektup uzun 
üzün yazılmıştı, 
daha çok bir masal 
gibi geldi. Senaryo 
zannettim. Ama 
hayal gücüyle ilişkili 
olamayacak derece 
de çok güzel yazıldı 
ğını ve hatta çok 
ürkütücü olduğung 
gördüm. Bu metnin 
sahibi ile temasa 
geçtim. Kendisi 
eğitimli, maddi duru
mu gayet yerinde, 
evli bir kadındı'' 
dedi. Filme, İzmir’de 
kendi halinde hayatı
na devam eden bu

kadının aniden yaşa
maya başladığı 
korkunç saatlerin 
esin kaynağı oldu 
ğunu anlatan Kara 
cadağ, "Ben de za 
ten ’Dabbe'den 
sonra şeytani varlık
larla ilgili bir film 
yapmayı düşünüyor
dum. Kadının 
hikayesi ile hayal 
gücüm birleşti ve 
ortaya bu film çıktı" 
diye konuştu.
Ayça İnci, Burak 
Hakkı, Cem Kurtoğ 
lu, Sefa Zengin, 
Bahtiyar Engin, Yıldı 
rım Öcek, Levent 
Sülün, Nazlı Ceren 
Argon ve Hakan 
Meriçliler'in rol aldığı 
filmin konusu özetle 
şöyle: "Zifiri karanlık 
bir cehennem çuku
rundan, kaynağını 
bilmediğimiz ürkünç • 
çığlıklar eşliğinde 
yeryüzündeki hedefi 
olan Canan Kara 
ca'ya (Ayça İnci) 
doğru hızla ilerleyen 
'semum', artık habis 
işkencelerine başla
mak üzeredir. Her 
şey, 27 yaşındaki Ca 
nan Karaca ve koca 
sı Volkan Kara ca'nın 
(Burak Hakkı) yeni al 
dıkları büyük bir eve 
taşınmasıyla başlar.

http://www.baytasinsaat.com.tr


«dut tam
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 
BOYALRRI 
İZOLASYON

•S HIRDAVAT
NALBUR

•S SIHHİ TESİSAT 
S AKSESUAA

BİLİMUM İNŞAAT 
MALZEMELCAİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÛK SİYASİ GAZETESİ
11 Ocata2008 Cuma wwrv.gemlikkorfezgazetesi.com info^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

I Zeytinlik içinde bulunan su deposundan boşa akan su zeytinliklerden geçerek evlere kadar gidiyor

İçme suyu boşa akıyor
Gemlik’te su 

sıkıntısı çekilirken, 
Hisar Mahallesi 
üstündeki depodan 
boşa su akıyor. 
Vatandaşlar, suyun 
Hisar Mahallesi’n 
deki 108 Evler’in 
yanındaki yolu 
takip ederek boşa 
gittiğini belirterek 
önlem alınmasını 
istediler.
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Su
Ülkenin dört bir yanı denizlerle çevrili 

olması yetmezmiş gibi doğudan batıya bayak 
nehirlerimizde var.

Ama bu ülkede su sıkıntısı çekiliyor.
Çocukluğumdan aklımda kalan bir söz var: 
"Su boşa akar Türkler buna bakar" diye.
Bu ülkede bildim bileli su sıkıntısı çekili 

yor.
Gemlik'te bu sıkıntıyı çeken ilçelerden biri.
Kış aylarında bile suların kesilmesini ne 

demeli.
Bunun nedeni olsa olsa şebekenin eski 

olmasındandır diyörum. Devamı sayfa 5'de

Çevre Yolu ağaçlandırılıyor
Belediye tesislerini bir yerde toplama kararı alan Başkan Mehmet 

Turgut, başta ilçe girişindeki Beton Parke tesisleri olmak üzere Atatürk 
İlköğretim Okulu karşısındaki tamirhane ve garaj, dere boyu Gül Sokak 
tâki Temizlik İşlerine ait bina, Mezbaha arkasında bulunan park bah 
çeler sera ve tesisleri yeni yapılacak alanda toplayacak.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Yalova yolundan 
İtibaren Çevre Yolu 
nu Manastır çıkışına 
kadar ağaçlandırıyor. 
Başkan Turgut, 
"Gemllk'ln her yerini 
ağaçlandıracağız" 
dedi. Sayfa 2’de

[Gemlik glrişlndeki betoh parke tesisi

wwrv.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Çevre Yolu ağaçlandırılıyor
İyi şeyler olmuyor

Yıllar önce Cumhuriyet döneminin ecza
cılarından yengem bankada yaşadığı bir 
olayı anlatmıştı..

Orada sırasını beklerken bir kadın ken
disine sataşmış..

"Bu yaşa gelmişsin hala saçın başın 
açık.. Utanmıyor musun "diye..

Yengem öyle kolay pabuç bırakacak 
cinsten değildin.Tabi ki vermiş karşılığını..

"Biz Cumhuriyet Kadınıyız... Atatürk'ün 
devrimleriyle büyüdük."

Bu olayın üzerinden yaklaşık 10 yıl 
geçti..

Dün Cumhuriyet Gazetesi'nde okudu 
ğum bir yazı bu olayı anımsattı.

Fatih Altaylı'nın Internet Sitesi'nde yer 
alan bir yazısına yanıt olarak gelmiş.

"Sayın Altayh
Yazınızı okudum. Pek memnun ola

madım. Nasıl ki bizler sizin gibilere yıl
lardır katlandıysak bundan sonra da sizler 
bizlere katlanmak durumundasınız.Çünkü 
dümen bize geçti. Hazmedeceksiniz. 
Sindireceksiniz. Başka çareniz yok. 
Bükemediğiniz bileği öpmek durumunda 
kalacaksınız.

Hükümet te biziz.
Cumhurbaşkanı da biziz.
Yok olan YÖK de biziz.
Yargıç ta biziz.
Hakim de biziz.
Medya da biziz.
Çok yakında Genelkurmay da biziz.
Sizler fazla düşünmeyin bırakın kendi

nizi bize.."
Değerli okurlar Türkiye Cumhuriyeti 

gerçek anlamda temelinden sarsılıyor.
Her şey pazılın parçaları gibi tek tek 

yerine konuyor.
Pazıl tamamlandığında iş işten geçmiş 

olacak.
Gazeteler sürekli iktidarın güdümüne 

giriyor..
Para el değiştiriyor..
ABD sürekli iç ve dış işlerimize bur

nunu sokuyor..
Irak'ın kuzeyinde yaşananlar...
İran'daki kıpırtılar..
Ciddi sinyaller veriyor.
Türkiye Cumhuriyeti içeriden ve dışarı- 

। dan büyük bir tehlikeyle karşı karşıya..
Ama ne gam..
Toplumu aydınlatmakla yükümlü olan 

Basın uyuyor.
Daha doğrusu iktidara "göbekten 

bağlı"oldukları için seslerini çıkaramıyor
lar.

Seslerini çıkarsalar Başbakanla, 
Cumhurbaşkanı onları "akredite"etmeye- 
cek ve uçağına almayacak.

İş Dünyası zaman zaman parlasa da 
tepkileri "saman alevinden"öteye 
geçemiyor.

Sivil Toplum Örgütleri çırpınıyor ama 
onlarında seslerini duyuracak yayın organı 
yok.

Kendileri söyleyip kendileri işitiyorlar.
Yurttaş kirli propaganda nedeniyle 

"tehlikenin farkına"varamıyor.
Ama zaman hızlı akıyor. 
Uyanmamız şart.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Yalova yolundan 
itibaren Çevre 
Yolunu Manastır 
çıkışına kadar 
ağaçlandırıyor. 
Dört metre arayla 
orta refüje yaklaşık 
2 bin Top Akasya 
ağacı diktiren 
Başkan Turgut, 
"Bu ağaçlar ilk 
budamadan sonra 
futbol topu görün
tüsünü alacaklar 
ve araçlara kesinlik
le görüş engeli yarat 
mayacaklar. Yalova 
asfaltından Çevre 
Yolu'na girişten 
itibaren Manastır’ın 
çıkışına kadar 
bu ağaçlardan 
dikiyoruz" dedi. 
Kestel'de fidancılık 
yapan Salih Demir 
bağ'dan 66 bin 
YTL'ye alınan 
ağaçların 3 yıllık 
oldukları ve ömür* 
terinin uzun 
olduğunu bildiren 
fidan üreticisi 
ilk budamalarını da 
kendilerinin 
yapacağını söyledi. 
Top Akasyaların 
çevre yoluna 
dikilmesinden sonra 
yeni doldurulan 
Manastır Sahil 
yoluna ise Çınar 
ağacı diktireceğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, yolun 
yamaçlarına ise 
çeşitli türlerden 
fidanlar dikilerek, 
çevre düzenlemesi 
yapacaklarını 
söyledi.
Belediye Meclisi 
Çevre Sağlık ve

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Asın hız nedeniyle direğe çarptı 
Bursa'dan Gemlik’e Okan Kara yönetimindeki 16 ZJ 778 plakalı oto
mobil Kemerçeşme Kavşağı'na gelmeden aşırı hız ve dikkatsizlik 

yüzünden kontrolden çıkınca orta refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Bursa'da gençlerin 
kullandığı otomobil, 
aşırı hız yüzünden 
kontrolden çıkınca 
yol ortasındaki 
direğe çarptı. 
Kazadan sonra 
otomobilden 
fırlayan gençlere 
vatandaşlar 
müdahale etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesine bağlı 
Kemerçeşme

Sosyal İşler 
Komisyonu 
Başkanı Selim 
Yavuz'la birlikte 
fidan diken Başkan 
Turgut, "Gemlik'in 
her yerini ağaç
landıracağız" 
mesajı verdi.
HAYVAN
PAZARI ALANI 
İHALEYE VERİLDİ 
Ote yandan ilçe 
içindeki kötü 
görüntü veren

Mahallesi Yeni 
Yalova Yolu 
üzerinde meydana 
gelen kazada, 
Bursa'dan 
Gemlik’e 
Okan Kara (22) 
idaresindeki 
16ZJ 778 
plakalı otomobil 
Kemerçeşme 
Kavşağı'na 
gelmeden aşırı 
hız ve dikkatsizlik

yüzünden 
kontrolden 

belediye tesislerini 
bir yerde toplama 
kararı alan Başkan 
Mehmet Turgut, 
başta ilçe girişindeki 
Beton Parke 
tesisleri olmak 
üzere Atatürk 
İlköğretim okulu 
karşısındaki 
tamirhane ve garaj, 
Dere boyu Gül 
şokak’taki Temizlik 
İşlerine ait bina, 
Mezbaha arkasında 

çıkınca orta 
refüjdeki elektrik 
direğine çarptı. 
Otomobil hurdaya 
dönerken otomo
bilden fırlayan 
yolcu Abdullah 
Sermen (24) ağır 
yaralanırken, 
sürücü Okan 
Kara'nın ise 
kolu kırıldı.
İhbar üzerine 
olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekibi, 

bulunan park 
bahçeler sera 
ve tesisleri yeni 
yapılacak alanda 
toplanacaklar.
7500 metrekare 
alanın yaklaşık 
2 milyon YTL'ye 
yapım ihalesini 
gerçekleştirdiklerini 
bildiren
Başkan Turgut, 
"Belediye 
araçları ile bazı 
hurda araçların 
da toplanacağı 
bir yer hazırlıyoruz. 
Burada malzeme 
deposu oluştura
cağız. ihaleye 
8 firma katıldı 
ancak en uygun 
fiyatı Bursa 
firması plan 
Üç taş Üçgen A.Ş. 
isimli firma verdi. 
Odun depolarının 
karşısında 
mülkiyeti 
belediyemize ait 
hayvan pazan 
olarak kullanılan 
7500 metrekarelik 
alanı değerlen
diriyoruz" dedi.

olay yerinde 
yaralılara 
müdahale ettikten 
sonra şahısları 
ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Kaza 
nedeniyle bir süre 
trafiğe kapanan 
İstanbul yolu 
belediye ekiplerince 
temizlendi.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeytinlisinde bulunan su deposundan boşa akan su zeytinliklerden geçerek evlere kadar gidiyor

İçme suyu 
boşa akıyor

Gemlik’te su sıkıntısı çekilirken, Hisar Mahallesi üstün
deki depodan boşa su akıyor. Vatandaşlar, suyun Hisar 
Mahallesindeki 108 Evlerin yanındaki yolu takip ederek 
boşa gittiğini belirterek önlem alınmasını istediler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçede son zamanlar
da sık olarak 
kesilmeye başlayan 
içme suyuna önlem 
alınamazken 
Hisar Mahallesi 
üstündeki depodan 
boşa akmaya 
devam ediyor.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
da vatandaşlardan 
gelen haklı şikayet
leri göz önüne 
alarak Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
yaptığı girişimde 
Gemlik'te yaşanan 
su kesintilerini 
dile getirdi.
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün 
Gemlik'te yaşanan 
su kesintilerine 
önlem almasını 
isteyen Başkan 
Turgut, "Sıkça 
yaşanan su kesinti
leri ilçede yaşayan
ları bezdirme 
noktasına geldi. 
Nedendir bilinmez 
sabah olsun akşam 
olsun sürekli su 
kesintisi yaşanmaya 
başladı. Büyük 
şehir'e bu 
konuyu ilettim 
ve BUSKİ Genel 
Müdürlüğü ’nün 
Gemlik İşletme 
Müdürlüğü’nü 
bu konuda 
uyarmasını 
istedim" dedi.
Öte yandan 
Hisar Mahallesi üst 
kısmında zeytinlik 
içinde bulunan 
su deposundan 
boşa akan su 
zeytinliklerden 
geçerek evlere 
kadar geliyor.
108 Evlerin yanın
dan yolu takip 
ederek aşağılara 
kadar akan suyun 
boşa akmaması

için önlem alın
masını istediklerini 
söyleyen çevrede 
oturan vatandaşlar 
her nedense önlem 
alınacak denmesine 
rağmen suyun boşa 
akıtılmasına göz 
yumulduğunu ileri 
sürerek, tepkilerini 
dile getiriyorlar. 
Bir metreküp içme 
suyunu yaklaşık 
2 YTL'ye kullanan 
vatandaşlar ise içme 
suyunun BUSKİ'ye 
bağlanmasından 
önce hem daha 
ucuza kullandıklarını 
hem de suyun 
boşa akıtılmadığını 
söyleyerek 
"Belediye imkan
larını aramaya 
başladık" demekten 
kendilerini 
alamıyorlar, 
içme suyunun 
kesilmesi ve boşa 
akıtılmasına tepki 
gösteren vatan
daşların bir başka 
tepkileri ise 
BUSKİ İşletme 
Müdürlüğü’ne 
yönelik oluyor.

Arıza servisini 
arayan vatandaşlar 
suyun boşa aktığını 
bildirmelerine rağ
men günler geçme
sine rağmen bir 
türlü gelip bakıl

madığını ve boşa 
akan suyun kesil 
mediğini öne sü 
rerek "Su akar 
yetkililer sadece 
bakar” sözleriyle 
tepkilerini iletiyorlar.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Toryum - Bor ne ki!...
Bilim adamları yazıyor, söylüyor, gözleri 

mizi dört açıp okuyoruz ;
"Türkiye’yi toryum kurtarır."
"Toryum" da ne demeyin. Kıymetli az 

bulunan bir maden..
Daha öncede okuyorduk bilim adamları 

Türkiyeyi
"Bor madeni ihya eder." dediler..
"Bor " da bir maden ,hemde dünyada 

yüzde 90 ı Türkiye topraklarında..
Ben bir şey söylüyeyim mi sayın okurla 

rım; Bilim adamları hiç bir şey bilmiyor, 
boşuna konuşuyorlar....

Türkiye’yi uçuracak olan maden, 
kömürdür, kömür...

Bakın, valilere ve kaymakamlara 
hitaben konuşan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan dedi ki:

"Nerede fakir var, nerede garip var, 
arayacaksın, bulacaksın...

İcabında sayın valim, sayın kay
makamım, atlayacaksın kamyonun şoför 
koltuğuna, sen gideceksin, kapıyı çalacak
sın, kömürü sen vereceksin...

Bunu yaptığın gün, bu Türkiye ne olur 
biliyor musun? Uçar, uçar..."

Şimdi anladınız mı deminden beri 
sizlere ne anlatmak istediğimi..

Halka bedava veriyorsun kömürü...
Türkiye uçuyor! Uçuyor..

Toryum - Bor madeni ver... Uçmaz.
Tezek ver, daha iyi. İster yakar, yak

mazsa, evine duvar yapar.
Ne yapsın benim gariban halkım toryu

mu- moryumu..
Halkım o kadar eğitimsiz ki,çoğu 

okuma yazma bilmiyor "Toryum - Bor " 
ismini dahi bilmiyordur ki değerini bilsin..

Şimdi bu kömür işinin geneline 
bakalım..

Kaç milyon aileye kömür dağıtılmış bili 
yor musunuz ?

8 milyon aileye. Kaç hane var 
Türkiye’de? 17 milyon hane...

Yarısı... Yani anlayacağınız 2 evden 1’i.
Onun için, dünyanın hiçbir ülkesinde 

bedava kömür dağıtmakla milletvekili ola
mazsın. Burada Türkiyede olursun.

Hem de kolayca..
Mecliste çoğunluğu sağlar, hükümeti 

kurarsın. Ondan sonrada gelsin mısırlar, 
yu murtalar, gemicikler...

Bir kaç defa da hac'ca gittin mi koltuğa 
yapışır kalırsın..

Halkın kesesinden diğer yarısının 
hakkını yiyerek, bedava kömür dağıtır 
oyları alırsın.

Benim halkım işsizdir, aşsızdır.. hastane 
lerde kuyruktadır niye bu böyle diye 
düşünmez ,iki kilo pirinç -yağ aidimi birde 
kömür verirseniz, o da size oyunu verir..

Sonunu düşünmeden..
Onun için, bu gün kü iktidar bankalar

dan fabrikalara, limanlardan telefonlara 
kadar her şeyi satıyorlar...

Tarlaları, yolları, gölleri, nehirleri, bara
jları satıyorlar.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile
Taş Kömürü Kurumu’nu satmıyorlar.

Satmazlar. Satmazlar...
Çünkü bu ülkede "stratejik, jeopolitik" 

hatta "demokratik" önemi olan ve "asla 
başkasının eline geçmemesi gereken" 
nedir?

Kömür ocakları...
Geçti Bor’un pazarı...
Hâlâ mı farkında değilsin halkım ?
İyi uykular....

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kent Kiril w Kenti Bilinci projesi lanılılıw

-.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
tarafından 2006 
yılında başlatılan 
proje kapsamında 
Kent Kültürü 
ve Kentlilik 
Bilinci projesi 
tanıtımları sürüyor. 
Daha önce Lise 

öğrencilerine yönelik 
başlatılan tanıtım 
toplantıları çeşitli 
meslek gruplarını 
da kapsayarak 
genişletiliyor.
Gemlik Minibüsçüler 
ve Otobüsçüler 
Kooperatifi'nin 
davetiyle ilçeye 
gelen Büyükşehir 
Yerel Gündem 21 
üyeleri şoför esnafı-

na Bursa kentlilik 
bilincini tanıttılar. 
"BursalI olmak 
güçlü bir aileye 
sahip olmaktır, 
ailenize sahip 
çıkın" parolasıyla 
başlatılan tanıtım 
toplantıları kap
samında Esnaf 
Kefalet Kooperatifi 
toplantı salonuna 
gelen şoför esnafı

Bursa Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürü 
Arif Bozdemir'in 
yaptığı açıklamaları 
can kulağıyla 
dinlediler.
Toplantıya katılan- 
lara Bursa bilgisi, 
Kentimiz gele
ceğimiz, Kentliye 
bakış ve kentliye 
davranış 
konularında çeşitli 

bilgiler aktarırken 
Bursa'ya sahip 
çıkmak, Bursa'nın 
var olan kültürünü 
göçlerle ortadan 
kaldırmak yerine 
Bursa kültürünü 
yerleştirmek konu
larında bilgiler 
aktaran Bozdemir, 
Bursa'da yaşayan
ların "Nerelisin" 
den önce

"Bursalıyım" 
bilincinin 
yerleşmesi 
gerektiğinin 
altını çizdi. 
Toplantıya katılan- 
lara Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
yetkilileri tarafından 
Bursa'yı tanıtan 
çeşitli broşürler 
dağıtıldı

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Su
Gemlik genellikle yaz ayların

da su sıkıntısı çekiyor.
Kışın hele yağmur ve kar ya 

ğışlarından sonra sular kesiti 
yorsa, su rezervlerinin azalma 
sından değil.

Şebekenin yetersizliği veya 
çürümüş olmasındandır.

Öyleyse yapılacak iş Gem 
lik’in su şebekesinin yenilenme
sidir.

BUSKİ Gem lik’in su ve kan al i 
zasyon işlerinden sorumlu bir 
kurumdur.

Nüfusu 80 bini geçmiş olan bir 
ilçe ile çeversindeki belde lerin 
su sorunu BUSKİ’den soruluyor.

Yaz aylarında BUSKİ’nin soru 
nu büyüyor.

Su sıkıntısı çekiliyor.
Geçtiğimiz günlerde BUSKİ 

Genel Müdürü’nü ziyaret eden 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
heyetine, Genel Müdürün ver 
diği bilgiye göre, Büyük Kumla 
Köyü Barajı yapımı için proje 
çalışmalarının tamamlanıp, yatı 
rım aşamasına geldiği bildiril 
miş.

Bu proje sanırım eski Bele 
diye Başkanlarından Hakkı Ça kır 
zamanında ele alınmış ve giri 
şimler başlatılmıştı.

Ama ne onun zamanından, ne 
de ondan sonra gelen başkanlar

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadrl_guler@hotmail.com

zamanında bu proje Gemlik Bele 
diyesince gerçekleştirilemedi.

Gerçekleştirilmesi de müm 
kün değil.

Bu büyük bir proje o günlerde 
Büyük Kumla Baraj projesinin 
Gemlik’ten Kurşunlu Köyüne, bu 
tarafta ise Armutlu’ya kadar böl
genin su gereksinimini karşı laya 
bileceğinin hesapları yapıl mıştı.

Anlaşıyan BUSKİ bu projeyi 
gerçekleştirecek.

BUSKİ Genel Müdürünün 
hemşehrimiz olması bir avantaj 
dır.

Herşeyden önce Gemlik’in so 
runlarını bilen biri.

Sorunun çözümü, iyi diyalog 
ve Büyük şehir Meclisinde iyi sa 
vunulma sına bağlı.

Baraj işi yatırım planlamasına 
alındığında işin sonrası gelir.

Kısa vadeli çözümler ile su so 
runu Gemlik’te çözülmez.

Su sıkıntısı var, del toprağı , 
koy dalgıç pompasını, bas yeraltı 

suyunu ilçeye bu çözüm de ğil.
O yeraltı kaynağı kısa zaman

da kuruduğunda, su sorunu 
yeniden başlayacaktır.

Ama baraj kış aylarında, ya 
ğışlı bahar aylarında doldu ğun 
da bu sudan bölgemiz de yarar
lanır.

Tabii yalnız suyu bulmak ve 
toplamak da yetmez, bir de bu 
nun arıtılması sorunu var ki, bu 
hepsinden önemlidir.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı Gemlik’e geldi 
ğinde ilçemizle ilgili 2008 çalış
malarını öğrenmek istiyorum.

Gemlik halkı bu konuda yetirli 
bilgiye sahip değil.

Yakında yerel seçimler var.
Belediye Başkanımız bir yan

dan asfalt kaplama çalışmalarını 
sürdürüyor.

Yarın su şebekesinde biri 
değişiklik olacaksa yapılan işler 
boşa gidiyor demektir.

BUSKİ ile Gemlik Belediyesi 

bu konda koordineli bir çalışma 
yürümek zorundadır.

Aslında kısa vadeli yapılacak 
hizmetler ile uzun vadede yapı 
lacak işlerin planlaması belli 
olursa, hatalara düşülmez.

‘‘Biri yapar, biri bozar” diye 
biz de ünlü bir söz vardır.

Bunun birçok örneğini biz yıl
larca yaşadık.

Belediye parke taşı döşedik
ten sonra bir bakarsınız, PTT yer
altı kablosunu geçiriyor.

O gitmiş, bu kez su şebekesi 
değiştirme çalışması başlamış.

Buna bir de doğalgazı eklerse 
niz, çıkın işin içinden çıkabilirse 
niz.

Biz, hemşehrimiz olan BUSKİ 
Genel Müdürü Sayın Çetinav 
cı’ya güveniyoruz.

Gemlik’i üvey evlat olarak 
görmeyeceğine inanıyoruz.

Gemlik’in su ve kanalizasyon 
sorununu çözeceğini biliyoruz.

Buna bir de kanalizasyon arıt
ma tesisi eklemek gerekir.

Gemlik’in fosseptik atıkları bir 
yerde toplanıp, arıtılmadan deni 
ze salınıyor.

Yani yaz aylarında nüfusu 100 
bini bulan koca kent, pisliğini 
arıtmadan denize veriyor.

Su ve kanalizasyon sorunları
na çözüm bekliyoruz.

Şehit Gökhan Aydınlı Sokak tabelası yerine takıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre önce 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından başlatılan 
sokak belirleme 
çalışmaları sırasında 
yerinden sökülen 
ve büyük tepki 
alan "Şehit Gökhan 
Aydınlı Sokağı" 
tabelası 
yerine takıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
girişimleri sonucu 
yapılan hatadan 
dönülürken 
sokağın yine aynı 
isimle anılması

vatandaşlar 
arasında 
memnunluk yarattı. 
Belediye Meclisinin 
aldığı karar gereği 
ismi Şehit Gökhan 
Aydınlı olarak 
konulan sokağın 
ismi daha sonra 
değiştirilerek 
Çeşme Sokak

olarak belirlenmişti. 
Yapılan hatayı 
hemen fark ederek 
düzelttiren 
Başkan Turgut, 
yeni tabelanın 
yapılmasının ardın

dan yerine taktırarak 
şehide yapılan 
saygısızlığa 
engel oldu.

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

KBŞ€D€ (ILKIM YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

KÖItGZ OîSGt istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)5133595

KAYIP Adıyaman Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz
danımı ve Emekli Sandığı Sağlık karnemi kaybettim.

Hükümsüzdür. ASLI KEREMOĞLU

ABONE 
OLDUNUZ

MU?

>uNE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Kart borçlan 13 kat arttı Borçlu memurlar dikkat

Kamu Emekçileri 
Sendikaları 
Konfederasyonu'nu 
n (KESK) bütçe 
raporunda, "Son 
5 yılda tüketici 
kredileri ve kredi 
kartı borçlarının 13 
kat, ödenmeyen 
kredi kartı 
borçlarının 9,5 kat 
arttığı, 200 bin 
kişinin ise borç tak
ibine uğradığı" 
belirtildi. 
KESK, 2008 Yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçesine yönelik 
değerlendirmelerini 
içeren bir rapor 
hazırladı. Raporda, 
"2008 bütçesinin, 
son 10 yıldır 
sürdürülen IMF 
politikalarının bir 
ürünü olduğu" 
öne sürülerek, 
"bütçenin, faiz 
ödemelerine verdiği 
öncelik ve kamu 

| harcamalarını aşağı 
çekmek amacı ile 
öncekilerin bir 
kopyası olduğu"

iddia edildi.
Rapora göre, "2002- 
2007 yılları arasında 
ödenen faiz miktarı 
toplamı 300 milyar 
YTL'yi aştı. Bu, son 
6 yılda, kişi başına 4 
bin YTL'yi aşan mik
tarda faiz ödendiği 
anlamına geliyor." 
BDDK Banka 
Mevduat Hesapları 
istatistikleri, Türkiye 
İstatistik Kurumu, 
Maliye Bakanlığı 
verileri ile KESK 
veritabanını baz alı
nan rapora göre, 
2002 yılı Aralık ayın
dan 2007 Ağustos 

ayına kadar 1 milyon 
YTL ve üzerindeki 
banka hesaplarının 
değeri cari fiyatlarla 
yaklaşık 4 kat 
artış gösterdi. 
Raporda, "Dar 
gelirli aylık geliri ile 
geçinemezken, 
tüketici kredilerine 
ve kredi kartına 
doğru hızlı yöneliş 
borçları devasa 
oranlarda arttırdığı" 
öne sürüldü.
KESK raporuna 
göre, "2002 Aralık 
ayında tüketici 
kredileri' û'e kreai 
kartı borçlarının 

toplam miktarı 6 
milyar 605 milyon 
iken, 2007 Ağustos 
ayında bu miktar 
yaklaşık 13 kat 
artarak 84 milyar 
YTL'ye ulaştı. Aynı 
dönemde öden
meyen kredi kartı 
borcu ise 9,5 kat 
artarak 278 milyon 
YTL'den 2 milyar 
637 YTL'ye yükseldi. 
Borcunu ödemediği 
için takibe uğrayan 
kişi sayısı 200 bini 
buldu."
Rapora göre, aynı 
dönemde banka 
hesabı 1 milyon 
YTL'nin üstünde 
olan banka müşteri
lerinin toplam 
serveti 4 kat artış 
göstererek 33 
milyar YTL’den 
131 milyar YTL'ye 
ulaştığı, bu miktarın 
toplam servetin 
yüzde 39'unu oluş
turduğu, Aralık 
2002'de bu oranın 
yüzde 24 olduğu 
belirtildi.

PTT borç batağına 
sürüklenen persone 
line "kurumun pres 
tijini zarara uğrattık
ları" için disiplin 
cezası veriyor. Maaş 
kesmeden iş akdinin 
feshine kadar varan 
cezalar için PTT 
Genel Müdürü 
“Yıllardır yapılıyor” 
diyor; hukukçulara 
göre ise 
dayanağı yok.
PTT Genel Müdür 
lüğü yılın sonunda 
bir genelge yayımla
yarak, borç oata ğına 
sürüklenen, maaşına 
haciz gelecek boyut
ta banka, kişi ve fir
malara borçlanan ve 
bu nedenle hakların
da yasal takip başlatı 
lan personel sayısı 
nın giderek yaygın
laştığını belirtti, bun
lar hakkında “kuru
mun prestijine zarar 
verdiği” gerekçesiyle 
disiplin uygulaması 
başlatılmasını istedi. 
NTvMSNBC, borcu 
çok olan çalışana, 
bir de işyerinden 
uyarı, maaş kesme, 
hatta iş akdinin fes
hine kadar varan 
ceza verilmesinin 
yaygın bir uygulama 
olup olmadığını, 
hukuktaki yerini 
araştırdı.
PTT Genel Müdür 
lüğü'nün tüm birim
lere gönderdiği 29 

Aralık 2007 tarihli 
genelgede, bazı 
kurum personelinin 
borç batağına sürük
lendiği söyle nerek 
şu ifadelere yer veril
di: "Kuruluşumuzda 
çalışan bazı person
elin bankalara, kişi 
ve firmalara ödeme 
güçlerinin üzerinde 
borçlandıkları, 
borçlarını zamanında 
ödeyemediklerinden 
maaşlarına haciz 
konulduğu, hakların
da yasal kovuşturma 
açıldığı ve bu duru
mun her geçen gün 
daha da yaygınlaştığı 
görülmektedir. 
Bu nedenle kuru
luşumuz personelin
den kişi ve kurum- 
lara borçla rını öde
meyen, alacaklıları 
yasal yollara 
başvurmak sorunda 
bırakan, özellikle 
bunu alışkanlık 
haline getirerek 
idaremizin prestij 
kaybına neden olan 
personel hakkında 
ilgi emir uyarınca 
gerekli disiplin yap
tırımlarının uygulan
masını, aksi halde 
sorumlular hakkında 
gereğine tevessül 
edileceğinin bilin
mesini, bu husus
ların imza karşılığın
da tüm personele 
tebliğini önemle 
rica ederiz”

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ■■■■

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83



Erdoğan; “Dogalgaz krizi 
Pazartesi günü çözülüyor”

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
İranlı yetkililer ile 
görüştüğünü ve 
dogalgaz krizinin 
en geç pazartesi 
gününe kadar 
çözüleceğini 
söyledi.
Erdoğan, enerji 
verimliliği haftası 
açılışı töreninden 
ayrılırken, 
gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. 
Erdoğan, 
Ahmedinecad ile 
değil ama gön
derdiği temsilcilerle 
görüştüm. Öyle 
zannediyorum ki 
en geç pazartesiye 
kadar çözüme 
kavuşacak.
Kendilerindeki aşırı 
soğuklar nedeniyle 
böyle bir sıkıntıyı 
yaşadıklarını söylü 
yorlar. Tedbirlerimiz 
alınmıştır şu anda 
herhangi bir sıkın
tımız yok” dedi.

Erdoğan, 
Erzurum'da doğal- 
gazın kesildiği 
yönündeki haber
lerin ise gerçeği 
yansıtmadığını 
söyleyerek, “Hayır 
öyle bir şey söz 
konusu değil.
Bunun onunla hiçbir 
alakası yok” dedi.
Erdoğan, İran'ın 
Türkiye'ye doğalgaz 

akışını durdurması
na yönelik bir 
soruya şu 
yanıtı verdi: 
'Dün akşam gerçi 
Sayın Ahmedinejad 
ile değil ama gön
derdiği temsilcisiyle 
görüştüm. Öyle 
zannediyorum ki en 
geç Pazartesi'ye 
kadar bir çözüme 
kavuşacak ve 

gaz vermeye 
başlayacaklar. 
Kendilerindeki 
ciddi, aşırı soğuklar 
sebebiyle şu anda 
böyle bir sıkıntıyı 
yaşadıklarını 
söylüyorlar.
Türkmenistan'la 
olan bağlantılarında 
bazı sıkıntılar 
olduğundan söz 
ediyorlar. Ama en 
geç Pazartesi'ye 
kadar bu işi 
çözeceklerini 
söylediler, ifade 
ettiler. Bizim de 
tedbirlerimiz alın
mıştır. Şu anda 
herhangi bir sıkıntı 
söz konusu 
değildir." 
Erdoğan, 
Erzurum'da doğal
gaz kesintisi 
yaşanmasına ilişkin 
bir başka soru 
üzerine de bunun 
İran doğalgazıyla 
bağlantısı 
olmadığını söyledi.

Türk uçakları! 
Irak sınırına 

yöneldi

Hakkari üzerinden 
geçiş yapan ve 
sayıları belirlene
meyen Türk 
savaş uçaklar 
sınır boylarına 
doğru hareket etti. 
Hakkari semaların
da dün saat 
11.43 sıralarında, 
hava kapalı 
olduğu için 
sadece sesleri 

duyulan uçaklar 
büyük bir gürültü 
ile Irak sınır 
bölgesine yöneldi. 
Uçakların 
Çukurca ilçesi 
üzerinden 
geçtikleri ve 
K. Irak'ın sıfır 
noktasında bulunan 
Üzümlü köyünde 
görüldüğü 
belirtildi.

Asgari geçim 
indirimi 45 YTL
Kamu-Sen'in araştır
masına göre, 2008 
yılı Ocak ayında 
memurlar 14 YTL 
maaş artışı, 2 YTL 
enflasyon farkı, 10 
YTL seyyanen zam, 
22 YTL denge tazmi
natı olmak üzere 
ortalama 49 YTL 
zam ve vergi iadesi 
ödemesi yerine 
uygulanacak "Asgari 
Geçim İndirimi" ile 
45 YTL ücret alacak. 
Her iki ödemeyle bir
likte bir çalışanın 
eline Ocak ayında 
yaklaşık 93 YTL 
fazla ücret geçecek. 
Türkiye Kamu-Sen'in 
araştırmasına göre, 
Ocak 2008'de 
maaşlara yapılan 
artış tutarları şöyle: 
"- Yüzde 2 maaş 
artışı: 14.67 YTL 
- Yüzde 0.35 enflas 
yon farkı: 2.62 YTL 
* Taban aylığa 
yapılan 10 YTL sey 
yanen zam: 10 YTL 
- Denge tazminatı 
gösterge rakamının 
1850'den 2260'a 
çıkarılması: 22.39 
YTL

- Toplam maaş artış 
tutarı: 49.68 YTL" 
Ocak ayı itibariyle 
en düşük memur 
maaşı 783.32 YTL 
olacak. Hükümetin 
maaşlara eklediği 
sosyal yardımların 
tutarı aile yardımı 
(Yalnızca evli olan 
ve eşi çalışmayan 
memurlara ödeniy
or) 74.229 YTL, 
çocuk parası (En 
fazla 2 çocuk için 
veriliyor. Çocuklar 0- 
6 yaş arasında ise 
her biri için 24.743 
YTL, 6 yaşından 
büyükse 12.371 YTL 
ödeniyor) 49.486 
YTL olacak.
Maaşlara eklenen 
asgari geçim 
indirimi tutarı 
ise şöyle: 
"- Her çalışanın ala
cağı tutar: 45.6 YTL 
(Çalışanlara, vergi 
matrahlarının asgari 
ücretin yarısı kadar 
tutarının gelir ver
gisinden muaf tutul
ması yoluyla asgari 
geçim indirimi adı 
altında ödeme 
yapılacak.)

Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Genel 
Müdürlüğü, 
“İcra İflas Kanunda 
ve Çeşitli Kanunlarda 
Değişlik Yapılmasına 
Dair Kanun” 
taslağı hazırladı. 
Hazırladığı kanun 
taslağını ilgili 
yerlerden görüş 
almak üzere gön
deren Bakanlık, 
gelen görüşler 
sonrası taslağa 
son şeklini verecek. 
Taslağa göre, icra 
ve iflas davalarında 
yapılacak her türlü 
işleme ilişkin alı
nacak paralar, 
doğrudan banka 
hesaplarına yatırıla
cak. Yasada yapıl
ması öngörülen bu 
değişiklik ile icra 
dairelerinde 
"rüşvet" söylenti
lerinin önüne 
geçilmesi 
amaçlanıyor. 
Bakanlık, yargı 
reformu 
çerçevesinde İcra 
ve İflâs Kanununu

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfexgazetesi.com

Avrupa Birliğine 
üye ülkelerdeki 
uygulamalarla uyum
lu hâle getirmek, icra 
ve iflâs dairelerinde 
yaşanan aksaklıkları 
gidermek amacıyla 
değişiklik taslağını 
hazırladı.
İcra İflas Kanunu'nun 
9. maddesinde yer 
alan düzenleme 
şöyle: 
“Her türlü para 
tahsilatı, icra ve 
iflas müdürlüklerinin 
banka hesap 

numarası üzerinden 
yapılır. Haciz 
sırasında para 
tahsilatı yapılmış 
ise tahsil edilen 
paranın, en geç 
ertesi işgünü çalışma 
saati sonuna 
kadar icra ve iflas 
müdürlüklerinin 
banka hesabına 
yatırılması zorun- 
ludur.Tahsil edilen 
paralardan kanunen 
alacaklıya ödenmesi 
gerekenler, talep 
edilmesi hâlinde icra 

lerinin hesap 
numarasının 
bulunduğu bankaya 
talimat verilmek 
suretiyle gecikmek
sizin ödenir;
talep edilmezse 
masrafı alacaklıya 
ait olmak üzere en 
geç üç gün içinde 
58 inci maddenin 
ikinci fıkrasının 
(1) numaralı 
bendinde gösterilen 
alacaklının banka 
hesap numarasına 
talimat verilmek 
suretiyle aktarılır. 
İcra ve iflas 
müdürlükleri 
aldıkları kıymetli 
evrak ve değerli 
şeyleri kasalarında 
muhafaza ederler. 
İcra ve iflas 
müdürlüklerince 
alacaklı dışındaki 
diğer gerçek ve 
tüzel kişilere 
yapılması gereken 
ödemeler, bankaya 
v ''-fol- talimat

ıpılır.”

http://www.gemlikkorfexgazetesi.com
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2 kişiyi öldürmekle 
suçlanan sanığa 
çifte müebbet

Bursa'da 
9 yıl önce 2 kişiyi 
öldürdüğü iddia 
edilen ve 6 ayrı 
cinayet suçundan 
kaydı bulunduğu 
öne sürülen 
şahıs, çifte 
müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 1. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"ruhsatsız ateşli 
silahla mermileri 
satın alma, taşıma, 
bulundurma ve 
taammüden 
öldürmek" suçun
dan müebbet 
hapsi talep edilen 
ve daha önce 
verilen çifte 
müebbet cezası 
lehe olan hükümler 
uygulanmadığı 
için Yargıtay

tarafından usulden 
bozulan E.T., 
dün tekrar hakim 
karşısına çıktı. 
Hakkındaki iddiaları 
yalanlayan sanık 
bugünkü karar 
duruşmasında, 
daha önceki 
celselerde verdiği 
ifadesini tekrar 
ettiğini söyledi. 
Davaya sanık 
avukatı Erdal 
Yıldız katıldı.
Mahkeme, İzmir'de 
2, Bursa'da da 
toplam 4 kişinin 
öldürülmesi 
olayının faili 
olduğu iddia edilen 
E.T.'yi, Koksal 
Arslan ve Refik 
Mencik'i öldürmek 
suçundan çifte 
müebbet hapis 
cezasına çarptırdı.

§

Timi ı ıı ııı ı m

Bursa'da başka 
bir aracın sıkıştır
masıyla köprüden 
uçan kamyonetin 
bayan sürücüsü, 
korkuluklar 
sayesinde 
ölümden döndü. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün sabah 
saatlerinde çevre 
yolu üzerindeki 
Otokoop lambaların
da meydana gelen 
kazada kavşaktan 
dönen Serpil 
Karademir (35) 
idaresindeki 
16 KK 438 plakalı 
kamyonet, arkasın
dan gelen ve 
plakası alınamayan 
başka bir aracın 
kendisine çarpması 
sonucu dere 
yatağına uçtu.

Köprü korkulukları 
aracın hızını 
yavaşlatarak, 
muhtemel bir 
facianın önüne 
geçti. Bayan 
sürücü zemine

çakılan otomobilin 
içinden güçlükle 
çıkartılarak, 
112 Acil Servis 
ambulansıyla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne

kaldırıldı.
Kamyotene arkan 
çarpan aracın 
sürücüsü 
kaçarken, polis 
kazayla ilgili 
inceleme başlattı.

Kahvede silahlı saldırı
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACILSATILIKvelflRALIKlJ^NElÇINBIZlARAYINIZ

!
 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 

H Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Bursa'da bir kişi, 
kahvehanede otu
rurken aralarında 
husumet bulunan 
başka bir şahıs 
tarafından 
tabancayla vuruldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Beyazıt Mahallesi 
Havuzlu sokak 
üzerinde bulunan 
bir kahvede mey
dana geldi. 
Kahvede oturan 
Adem Uysal (31) 
içeriye giren ve 
daha önceden 
tanıdığı bir şahıs 
tarafından belirlene
meyen bir sebeple 
silahla vuruldu.

Uysal, göğsüne ve 
kalbine isabet eden 
2 kurşunla yere 
yığılırken, çevredek
iler hemen polise 
haber verdi. Zanlının 
kahvede bulunan 
diğer şahıslara, 
"Hepiniz yerinize

oturun. Sesinizi 
çıkarmayın" dediği 
öğrenildi.
Ambulansla 
hastaneye kaldırılan 
Uysal'ın hayati 
tehlikesinin 
bulunduğu 
öğrenildi

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
I Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211

Katil hurdacıya 25 yıl hapis
Bursa'da fiyat anlaş
mazlığı yüzünden 
dünya travesti 
güzellik yarışmasına 
katılmaya hazırlanan 
bir kişiyi öldürüp, 
bir travestiyi de 
yaraladığı iddia 
edilen hurdacı 25 yıl 
5 ay hapis cezasına 
çarptırıldı.
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"kasten adam 
öldürmek ve yarala
mak" suçlarından 
müebbet hapsi talep 
edilen triportör

sürücüsü hurdacı 
M.İ. (59), son kez 
hakim karşısına 
çıktı. Fiyat anlaşma
zlığı yüzünden 
Tayland'da düzen
lenecek dünya trav
esti güzellik yarış
masına katılacak 
olan Ece takma 
isimli Abdullah U.'yu 
(22) meyve bıçağıyla 
öldürüp, diğer trav
esti H.Ç.'yi de 
yaralamakla 
suçlanan M.İ.'ye 
ceza yağdı. 
Mahkeme, sanık

M.İ.'yi Abdullah 
U.'yu öldürmek 
suçundan önce 
müebbet hapis 
cezası verdi. 
Ardından M.İ. ’nin 
duruşmadaki iyi hali 
sebebiyle ceza 25 
yıla indirildi. Zarilı 
ayrıca yaralama 
suçundan da 5 ay 
hapse mahkum 
oldu. Sanık avukatı 
Yelda Hoşgören, 
cezanın çok fazla 
olduğunu belirterek, 
kararı temyiz ede
ceklerini söyledi.
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Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Gemlik Okuyucularının Nabzı 
Burada Atıyor!..

Değerli okuyucular,uzun süredir sîzler
den gelen mailleri yayınlamaya ara ver
miştim. Ancak, istek ve şikayetlerinizin 
günden güne artmasından dolayı mail
lerinizi, köşemde birkaç hafta boyunca 
paylaşacağım.

Selamlar Yelda Baykız,
Hep aynı şeyler diye düşünebilirsiniz, 

ama artık ilçemizin içinde bulunduğu 
ortamdan sıkıldık. Benim sıkıntım kazılan 
yerlerin kapatılmaması. Yıllarca bu 
çukurlara düşüp ölen vatandaşlarımıza 
ağiadık.Hala önlem alınmıyor. Etrafı 
derme çatma kırık paket taşlarla ya da 
çuvallarla kapatılıyor. Yakışıyor mu bunlar 
Gemlik'e. Ilıca yolunda sol taraf kazılmış 
toprak yığını öyle bırakılmış. İş bitirici 
kişiler istiyoruz başımızda. Başarılar.

Cysn Gedik 
Sayın Baykız, 
Köşenizi zevkle takip ediyorum.

Yüreğinize sağlık. Yaşadığımız şehir 
dünyanın en güzel yerlerinden. Siz de 
bunu hep dile getiriyorsunuz.Gazetenizde 
çıkan yazıda depremi Sayın Başkanımız 
etütlerle belirledik diyor. Peki ne önlem 
aldınız? Yeni ve Eski Sahilde. Dört Yol 
Kavşağındaki koskoca gökdelene, 
Manastırda'ki yerlere. Var mı bir çareniz?

Selvihan Nazar

Değerli Baykız,
Bu mailimi yayınlama inceliği gös

terirseniz çok sevinirim. Birkaç yıldır 
balıkçılar Yeni Pazar Caddesi'nde 
satışlarını gerçekleştiriyor. Ama ben 
orada ikâmet eden bir Gemlikli olarak 
kokudan bıktığımızı belirtmek istiyorum. 
Koskoca Gemlik'in balık satış yeri olmaz 
mı ya? Nerede yetkililer nerede sorarım 
size? Yazın sinekten geçilmiyor.

Saygılarımla Ali Şensöz

Merhaba Yelda Hanım
’GEMLİK'İ ÇOK SEVİYORUM' slo

ganının yerine 'İNSAN ÖNDE ÜRETİM 
İÇİN, İNSANLARI SEVİYORUZ' diyebilmek 
ve bunu yürekten yaşamak insana 
hizmeti kendiliğinden getirecektir diye 
düşünüyorum ve okuyucularınıza iki kör 
kardeşin yaşam mücadelesini anlattıkları, 
'KARANLIĞIN RENGİ BEYAZ' isimli kendi
lerinin yazdığı kitabı okumalarını tavsiye 
etmenizi rica ediyorum:

’KERİM-SELİM ALTINIOK ...
LAİKA YAYINLARI' Erol Erkılınç

BTCfl ABONE OLDUNUZ NIU?
HBirlı lu cinli ılım cunul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■İMİ
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

mizDEüomzMHMizvm
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 

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

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASIrihninAd. (Rezervasyon
BEYAZ MELEK Tel : 513 33 21)
O KADIN
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bu.. \akNo:3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel .*(0.224) 513 96 83 GEMLİK

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Ankara'da Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
ile Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu’yla yaptığı 
görüşmelerden 
Bursa'nın sürünce 
mede olan meseleler
ine tam destek aldı. 
Başkan Şahin, 
Ankara’da ilk olarak 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'le bir 
araya geldi. Şahin, 
Bakan Çelik’e Kent 
Meydanı ve Çarşı 
Projesi’nin Osman 
gazi Belediyesi'ne 
olan etabıyla ilgili 
bilgi vererek, görüş 
alışverişinde bulun
du. Bakan Çelik 
ziyarette Altıpar 
mak’taki SSK 
Binası’nın olduğu 
bölgeye park alanı, 
Muradiye sırtlarına 
şelale ve yola da 
kavşak düzenlemesi 
yapılması için yerin 
Büyükşehir Belediye 
si’ne verileceğini 
söyledi.
Bursaspor’a destek 
müjdesi
Başkan Şahin, ziyaret 
te Bakan Çelik’le

Bursaspor'un içinde 
bulunduğu maddi 
sıkıntıdan kurtulması 
na yönelik neler yapı 
labileceği yönünde 
istişarede bulundu. 
Bakan Çelik, Bursa 
spor’un Bursa’nın 
kimliği olduğunu 
belirterek, kulübe 
destek yapılması 
yönünde kent dina 
inikleriyle ortak 
hareket edilmesi 
gerektiğini vurguladı. 
Bakan Eroğlu’ndan 
Teleferik 
Projesi’ne destek 
şahın daha sonra 
Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu’nu ziyaret etti. 
Yaklaşık 45 dakika 
süren görüşmeye AK 

Parti Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıktı ile Büyük 
şehir Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Recep 
Akyıldız da katıldı. 
Başkan Şahin, Bakan 
Eroğlu’na Bursa’nın 
mega projelerinden 
biri olan ancak 
Ankara bürokrasine 
takılan Teleferik 
Projesi hakkında bilgi 
verdi. Başkan Şahin, 
özellikle Sarıalan- 
Oteller Bölgesi 
arasında kalan 8 km’- 
lik hattın 3. şahıslara 
devredilememesinin 
projenin tamamını 
etkilediğini belirterek, 
Bakan Eroğlu’ndan 
2007 yılında çok 

istemesine rağmen 
bir türlü temelini ata
madıkları proje için 
destek istedi. Şahin, 
bu tip projelerin 3. 
şahıslara devrini 
içeren Danıştay'ın 
emsal bir kararını 
örnek olarak sun
duğu Bakan 
Eroğlu’ndan tam 
destek aldı.
Uludağ hayat bulacak 
Bakan Eroğlu 
görüşmede Şahin’e 
Uludağ Gelişme 
Planı’nın yetersiz 
olduğunu belirterek, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin de 
içinde olduğu bir 
ekiple revize edile
ceği müjdesini verdi. 
Eroğlu, plansız ve 
yetki karmaşasının 
yaşandığı, kanaliza
syonun bile olmadığı 
Uludağ’ın bu revize 
ile birlikte hayat bula
cağını ifade ederek, 
koruma kullanma 
dengesini gözeterek 
bölgenin sağlıklı bir 
yapıya kavuşturula
cağının müjdesini 
verdi. Başkan Şahin, 
ziyarette bursa’nın 
meselelerine karşı 
gösterdikleri has
sasiyetten dolayı her 
iki bakana da 
teşekkür etti.

Şahin’den Çalışan 
Gazetecilere kutlama
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, her 
şart ve ortamda 
halkın haber alma 
hakkına katkıda 
bulunan gazeteci
lerin, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutladı. 
Başkan Şahin, 
yayınladığı mesaj
da, basın organ
larının yayın 
yapma ve halka 
bağımsızca haber 
verme özelliğine 
dikkat çekilen 
10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler 
Günü’nün 
amacına ulaşmasını 
diledi. Çalışma 
koşullarının 
iyileştirilmesi, 
basın özgürlüğünü 
kısıtlayan engellerin 
ortadan kalkması 
ve çalışanların 
haklarının Avrupa 
Birliği standartları
na kavuşturul
masının Türk 
Medyası’na 
daha fazla güç 
katacağını ifade 
eden Başkan

Şahin, “Bursa 
medyasının 
mümtaz çalışanları, 
demokrasinin 
vazgeçilmez 
unsurlarından 
olan fikir, düşünce 
ve haberleşme 
özgürlüğü ilkeleri 
çerçevesinde; 
halkımızın gözü, 
kulağı, sesi 
olmakta ve 
üzerlerine düşen 
görevi layıkıyla 
yerine getir 
mektedirler. 
Demokrasimiz 
açısından anlamlı 
bir mihenk taşı 
olan, gazetecilere 
ekonomik ve 
sosyal imkanlar 
sağlayan ve 
10 Ocak 1961 
tarihinde yürürlüğe 
giren 212 sayılı 
yasanın kabulü 
nedeniyle ilan 
edilen “Çalışan 
Gazeteciler Günü” 
münasebetiyle 
yerel ve yaygın 
medyamızın tüm 
çalışanlarına 
başarılar dilerim” 
diye konuştu.

Bu yıl ÖSS’ye girecekler daha şanslı
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
4 yıla çıkarılan 
ortaöğretimde bazı 
lise türleri dışında 
bu yıl mezun verile
meyecek olması 
nedeniyle ÖSS'ye 
girecek aday 
sayısında 400-500 
bin azalma bekledik
lerini belirterek, 
"Bu nedenle bu yıl 
taban puanlarında 
bir miktar farklılıklar 
olabilir” dedi.
Başvuru sayısının 
azalmasının sınava 
bu yıl girecek aday
ların üniversiteyi 
kazanma şansını 
artırıp artırmayacağı 
sorusuna Yarıma 
ğan, şu yanıtı verdi: 
"Tabii artırır. Geçen 
yılki kontenjanlar 
Açıköğretim hariç 

430 bin civarındaydı. 
Bu yıl bu sayının 
azalmayacağını, 
hatta bir miktar arta
cağını söyleyebiliriz. 
Sınava giren aday 
sayısı da daha az 
olacağı için, bu yıl 
başvuran adayların 
üniversiteye gitme 
şanslarının geçen 
yıla göre ve bundan 
sonraki yıllara göre 
daha yüksek olacak
tır. Geçen seneye 
göre yüzde 25 daha 
şanslılar. Ancak bu 
sadece bu yıla mah
sus bir durumdur." 
Başvuru sayısının 
azalması nedeniyle 
taban puanlarında 
bir yükselme veya 
düşme olup olma 
yacağı sorusuna 
Yarımağan, "Biz 
sıralama yaptığımıza 

göre puanlar da 
ortalamalara göre 
belirleniyor. Bu yıl 
sınava girecek kitle 
farklı olacağı için 
aslında bu yılın 
taban puanları 
geçen yıllardan bir 
miktar farklı olabilir. 
Bu yönde ayrıntılı 
bir çalışma yap
madığım için şimdi
den artar ya da 
eksilir diye birşey 
söyleyemiyorum 
ama önemli olan 
sıralamadır." dedi. 
Prof. Dr. Yarıma 
ğan'ın konuşmasın
da öne çıkan bazı 
ifadeler şöyle: 
• "2008-OSS'ye 
yaklaşık 1 milyon 
200 bin adayın 
katılacağını 
tahmin ediyoruz" 
■ "Sınav ücretlerini

bu yıl artırmaya
cağız"
• "OSS'ye 
başvurular gelecek 
ay yapılacak"
• "Boyu ve kilosu 
standartların 
üstünde olan 
kişilerden sınava 
başvuru sırasında 
durumlarını bildirme 

lerini istemeyi 
düşünüyoruz" 
• "Sınav saatinde 
çok güneş alan, 
gürültülü veya 
ulaşımı zor 
yerlerdeki salonları 
kullanmayacağız" 
• "2008 ÖSS'den 
itibaren adayların 
binaya da 

yanlarında cep 
telefonu olmadan 
gelmesini 
kararlaştırdık. 
Gelenleri sınava 
almayacağız" 
• ÖSYM, bu yıldan 
itibaren ÖSS'de 
adaylara kolaylık 
sağlamayı ve 
kopya çekmeyi 
tamamen önlemeye 
yönelik "Sınav 
Merkezi 
Otomasyonu 
Projesi"ni uygula
maya geçirecek. 
• Sınav 
salonlarında 
adaylara dağıtılacak 
kitapçık türleri, 
adayların oturacak
ları sıralar ve 
bu sıraların arasın
daki mesafeler 
Ankara'dan 
belirlenecek.

^ll^li^l^grfezVinternette www.gemlikkorfezga2etesi.com

http://www.gemlikkorfezga2etesi.com


11 Ocak 2008 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 11

Mide düşmanı ilaçları 
biliyor musunuz? Ciltteki beyaz lekeler hastalık habercisi olabilir

Sık kullanılan aspirin, 
ağrı kesiciler ve özel
likle antiromatizmal 
ilaçların mide zarına 
zarar vererek ülser 
oluşumunu kolay
laştırdığı bildirildi. 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 
Gastroentroloji Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Macit Gülten, toplum
da oldukça sık 
görülen ülserin, mide 
veya özellikle 
onikiparmak bağır
sağının iç yüzeyinde 
meydana gelen 
yaralar olduğunu 
söyledi.
Gülten, erkeklerde 
daha fazla görülen 
ülserin, karın böl
gesinde, genellikle 
önde ve üst-orta 
bölgede rahatsızlık 
hissi, ağrı, bulantı, 
yanma, ekşime gibi 
belirtilerle kendini 
gösterdiğini, bazı 
ülserlerin de hiç belir
ti göstermediğini 
belirtti. Gülten, şun
ları kaydetti:
"Peptik ülserler, kana
ma veya delinme gibi 
durumlara yol açarak 
ölüm riskini arttırlar. 
Peptik ülserin mey
dana gelmesinde 
midenin ürettiği asit, 
ülserin ortaya çık
masında en önemli 
etkendir. Normalde 

mide ve onikiparmak 
bağırsağı mide asi
dine karşı dirençlidir. 
Ancak ’Helicobacter 
Pylori* bakterisinin 
varlığı, aspirin ve 
antiromatizmal bazı 
ilaçlar, mide ve 
onikiparmak bağır
sağının iç yüzeyinin 
bütünlüğünün ve 
direncinin, mide asi
dine karşı bozulması
na, böylece ülserlerin 
meydana gelmesine 
sebep olurlar." 
Gülten, 1980'li yıllar
dan itibaren "Helico 
bacter Pylori"nin sap
tanması ve tedavi 
edilmesi sonucunda 
peptik ülser 
hastalığının daha az 
görülmeye başladığını 
belirterek, "Helico 
bacter Pylori'ye bağlı 
ülserler azalmasına 
rağmen aspirin ve 
antiromatizmal 
ilaçların gereksiz ve 
kontrolsüz kullanımı
na bağlı ülser ve ülser 
kanamalarına son yıl
larda daha sık rastla
maktayız. Aspirin ve 
bazı antiromatizmal 
ıTaçıar mıa'e veya 
onikiparmak bağır
sağında ülser oluştu
rarak veya mide iç 
çeperinde gastrit 
oluşturarak, ciddi 
kanamalara yol aça
bilirler" dedi.

Güneşin zararlı ışın
larının etkisiyle 
oluşan kahverengi 
lekeler estetik olarak 
kötü bir görüntü 
yaratıyor. Ancak cilt
teki beyaz lekeler 
lupus (pullu, kelebek 
tarzında lekelerin 
olduğu deri hastalı 
ğı), malign melanoma 
(deri tümörü), vitiligo 
(ciltte büyük beyaz 
lekeler oluşturan 
hastalık), mantar gibi 
önemli cilt hastalık
larının habercisi ola 
rak ortaya çıkabiliyor. 
International Hospital 
Etiler Tıp Merkezi’n 
den Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Hasibe 
Özkılıç, beyaz 
lekelerin cilde rengini 
veren hüc relerin 
zarar görmesi ya da 
hücreye gönderilecek 
boyar renk mad
desinin üretilememe
si sonucunda oluş
tuğunu belirtiyor. 
Özellikle de yaz 
mevsimi mantara 
hazır bir ortam 
yaratıyor. Sanki cilde 
yapış tırıcı sürülmüş 
gibi oluyor. Terli 
dolaşmak, sık duş 
almamak mantarın 
oluşumunu kolaylaş 
tırıyor. Ancak kişinin 
kolunda ya da 
bacağında zımba 
deliği gibi beyaz nok
talar oluşuyorsa ve 
bunlar ileri yaşlarda 

görülüyorsa çeşitli 
cilt hastalıkları ortaya 
çıkıyor. Beyaz 
lekelerin çıktığı böl
gelerde güneşin 
zararlı UV ışınlarına 
bağlı olan hasar, o 
bölgedeki pigmenti 
parçalıyor. Deri ken
dini tamir ediyor, 
gerekli ünitelere bo 
yar maddenin gönde 
rilmesi için çalışıyor. 
Bu beyaz lekeler 
ciltte lupus 
hastalığının habercisi 
olabiliyor. Bu 
hastalıkta cildin 
üzerinde pullu, kele
beğe benzeyen leke
lenmeler oluşuyor. 
Bu da bağışıklık sis- 
temindenki sorundan 
kaynaklanıyor. Beyaz 
lekeler “maling 
melanoma” denilen, 
karışık renkli (kırmızı, 
kahverengi, mavim
si), kenarları düzen
siz görünümlü ben- 
lerle ortaya çıkan 
deri tümörüne de yol 
açabiliyor. Vitiligoda 
ise, vücudun değişik 
bölgelerinde normal 
cilt renginden çok 
daha açık tonda 
önceleri küçük son
ları giderek büyük 
lekeler oluşuyor. 
Vitiligo çok hızla bir
denbire oluşuyor, 
çok büyük lekeler 
olabiliyor, bazen 
yarım santimetrelik 
de olabiliyor.

ERKEKLERDE 
BEYAZ LEKELİ 
MANTAR FAZLA 
Bu nedenle tam 
beyaz değil ama nor
mal deriden biraz 
daha açık renkte 
lekeler oluştuğunda 
mutlaka bir doktora 
gitmekte yarar var. 
Beyaz lekeler kadın
larda erkeklere göre 
daha yaygın görülüy
or. Kadınlarda en 
fazla UV hasarına 
bağlı, küçük lekeler 
oluşuyor. Erkeklerde 
ise beyaz lekeli man
tar hastalığı kadınlar
dan daha fazla 
görülüyor. 
Erişkinlerde sırt, 
omuz başları, göğüs 
orta hattına çok fazla 
yerleşiyor.Yarım san
timetre çapında üzer
ine ince belli belirsiz 
kepekli normal deri
den daha beyaz renk
te lekeler oluşuyor. 
Yayılabiliyor, kaşıntı 
yaratmıyor. Görsel 
olarak vitiligo 
korkusuyla endişe 
ediyor hastalar.
İNDİRİMDEN 
ALDIĞINIZ ÜRÜNÜ 
GİYMEDEN YIKAYIN 
Beyaz lekelerin oluş
ma nedenine göre 
tedavi planı yaptıkları 
belirten Dr. Hasibe 
Özkılıç, “Nedene 
yönelik tedavilerde 
başarılı olunuyor. Bu 
hastalıkların her 

birine yönelik tedavil
er yapıyoruz” diyor. 
Mantar enfeksiyo 
nunu mutlaka tedavi 
etmek gerekiyor çün 
kü tekrar edebiliyor. 
Deri nin ph dengesi 
bir defa bozulduysa, 
bundan sonra da 
bozulabiliyor. Man 
tara karşı her yıl yaz 
mevsiminden önce 
koruyucu tedaviler 
vermek gerekiyor. 
Bunun için lokal ve 
ağızdan tedaviler 
uygulanıyor. Ayrıca 
çamaşırların iç 
yüzünden ütülenmesi 
tekrar bulaşmaması 
için büyük önem 
taşıyor. İndirimli 
satışlardan alınan, 
çok sık giyilip çıka 
rılan kıyafetlerin mut
laka yıkanıp iç yüz
lerinden ütülendikten 
sonra giyilmesi 
gerekiyor.
ÇOCUKLARA 
FONDÖTEN 
ÖNERİYORUZ 
Vitiligonun tedavi 
sinde eskiye göre 
daha başarılı olduk
larını anlatan Dr. 
Özkılıç, “Vitiligonun 
tedavisinde lokal 
yöntemler ve ağız 
yoluyla verilerek 
ilaçla deriyi güneş 
ışığına karşı duyarlı 
hale getirmeye 
çalışıyoruz. Bölgeyi 
renklenmeye 
zorluyoruz.” dedi.
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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 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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

I

I

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

1 OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 51345 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

|—

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Çılgın Dersane Kampta sinemalarda
Geçtiğimiz sezon 
sinemaseverlerin 
büyük beğenisini 
kazanan komik ve 
eğlenceli gençlik 
filmi "Çılgın Dersa 
ne”nin devamı “Çıl
gın Dersane Kamp 
ta”nın çekimleri 
tamamlandı. 
Yapımcılığını Aksoy 
Film'in üstlendiği 
“Çılgın Dersane 
Kampta”da Cüneyt 
Arkın, Mustafa 
Tbpaloğlu, Sibel 
Tüzün, Berksan, 
Okan Karacan ve Alp 
Kırşan'ın da araların
da bulunduğu birçok 
ünlü isim rol alıyor. 
İflasın eşiğindeki bir 
üniversite hazırlık 
dershanesinin kurtu
luşunun ilginç öykü 
sünün anlatıldığı 
“Çılgın Dersane”de 
birbirinden entere
san karakterlerden 
oluşan öğretmenlerin 
ve öğrencilerin 
hikayesi izleyenler
den tam not almıştı. 
Bu kez “Çılgın 
Dersane Kampta”de 
üniversiteye giriş 
sınavına sayılı günler 
kalmıştır ve öğrenci

ler sınav stresinden 
uzaklaşmak için 
doğa cenneti olan bir 
yerde 15 günlük 
kampa girerler. 
Tıpkı ilk filmde oldu 
ğu gibi onları yine 
birbirinden ilginç ve 
komik olaylar bekle
mektedir. Çılgın der
sane kampta 10 
Ocak’tan itibaren 
vizyona girdi. 
İzleyicinin büyük 
beğenisini kazanan 
“Çılgın Dersane” 
filminin devamı 
niteliğinde olan “Çıl
gın Dersane Kamp 
ta”da üniversiteye 
giriş sınavlarına çok 
az bir süre kalmış ve 
öğrenciler sınav

stresinden uzaklaş
mak amacıyla doğa 
cenneti bir yerde 
sınav öncesi 15 gün
lük bir kamp 
sürecine girmiştir. 
İstanbul Özlem 
Dersanesi'nin sahibi 
Hadi'nin (Cüneyt 
Arkın) yönetiminde 
başlayan kampa 
öğrenciler ve öğret
menler büyük bir 
heyecanla katılırlar. 
Çocukluk arkadaşı 
olan ancak o yıllarda 
birbirilerine olan 
duygularını bir türlü 
ifade edemeyen 
Berksan (Berksan) 
ve Bahar ne tesadüf 
tür ki bu kampta bir 
araya gelirler.

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine beşledi.
Sezonluk Abone Fiyatı; 35.00-YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM : 0.546 517 52 82

Hürk lakımı ilk > girdi
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, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

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

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 Fax: 513 17 94

Uluslararası Futbol 
Tarihi ve İstatistikleri 
Federasyonu'nun 
(IFFHS), 1991 yılın
dan bu yana yaptığı 
değerlendirmede, ilk 
100'e 3 Türk takımı 
girebildi.
IFFHS'nin, 1 Ocak 
1991 ile 31 Aralık 
2007 tarihleri arasın
da oynanan resmi 
maçları göz önüne 
alarak yaptığı değer
lendirmede Galata 
saray 42., Beşiktaş 
82., Fenerbahçe ise 
89. olurken, ilk 100'e 
giremeyen Trabzon 
spor ise 177. sırada 
yer aldı. Galatasaray 
187 puan alırken, 
Beşiktaş 68, Fener 
bahçe 57, Trabzon 
spor ise 6 puan 
toplayabildi.
BARCELONA 
ZİRVEDE 
Son 16 yılın 
değerlendirmeye

alındığı "Dünyanın 
en iyi futbol takım
ları" sıralamasında 
Ispanya'nın 
Barcelona takımı 710 
puanla zirvede 
bulunuyor.
Değerlendirmede, 
İngiltere'nin 
Manchester United 
takımı 628 puanla 2., 
Ispanya'nın Real 
Madrid takımı ise 
602 puanla 3. oldu. 
SEVILLA 52., BAYER 
LEVERKUSEN 45. 
Değerlendirmede 
ayrıca, Fenerbah 
çe'nin Avrupa 
Şampiyonlar Ligi 2. 
turundaki rakibi 
Ispanya'nın Sevilla 
takımı 141 puanla 
52., Galatasaray'ın 
UEFA Kupası 3. 
turundaki rakibi 
Alman Bayer Lever 
kuşen ise 163 
puanla 45. sırada 
bulunuyor

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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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

Gemlik Bursa arasında yolcu taşıyan Özel Halk otobüsleri değişince yolcular rahat edecek

Büyült otobüsler geliyor
Yolcuların büyük yakınmaları 

na neden Bursa Gemlik arası yolcu 
taşımalarındaki 9 metrelik otobüsler 
yerine 12 metre uzunluğunda araçlar 
alınarak yakınmaların giderileceği 
bildirildi. 9 metrelik 14 araç firmaya 
geri verilecek. Gemlik Minibüscüler 
ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı 
Fatih Keke, alınacak 12 metrelik 
otobüslerin sadece Gemlik Bursa 
hattında çalışacaklarını söyledi.

Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
hk Kadri GÜLER
rVîi'l kadri guler@hotmail.com

Yolcu taşımacılığı
Şehir içi ve Gemlik Bursa arasındaki toplu 

yolcu taşımacılığı, yolcuları bir türlü memnun 
etmiyor.

Bu durum Gemlik Belediyesi’nin işlet
meciliğini kamu adına yaptığında da aynıydı, 
özel sektöre geçtikten sonra da aynı oldu.

Belediye otobüs işletmeciliği yaparken, 
otobüslerini bir türlü yenilemedi.

Hantal, boyasız, eski, lastikleri bozuk, 
koltuklarını yırtık araçlardı bunlar, sık sık 
bozulurlardı.

Kamuda esas hizmettir.
Kar değil. Devamı sayfa 5’de

Meclis
imarla ilgili 

konuları
görüştü

Açık öğretim 
sınavları bugün 

ve yarın yapılıyor 
Bursa'da açık ilköğretim Okulu 1. 
dönem sınavları Cumartesi-Pazar gün
leri cezaevi de dahil 9 merkezde toplam 
11 okulda yapılacak. 12-13 Ocak 2008 
Cumartesi-Pazar günleri saat 10.00 ve 
14.00'de dört oturum halinde yapılacak 
olan sınavlar Gemlik’te Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu’n 
da yapılacak. Haberi sayfa 4’de

Belediye Meclisi 
2008 yılı Ocak 
ayı ikinci 
toplantısını 
dün yaptı. İmar 
Komisyonu’na 
havale edilen 
konular hakkın
da meclise 
bilgi veren İmar 
Komisyonu 
Başkanı Vedat 
Büyükgölcügez 
li, imara açılan
84 hektarlık 
doğu bölgesi 
gelişme alanında 
yapılmakta 
olan son 
çalışmaları anlattı. 
Yeni açılan doğu 
bölgesi gelişme 
alanında 2 yıldan 
bu yana yapılan

çalışmaların son 
aşamaya geldiği 
belirtilirken, 
şu anda 18 uygula' 
ması yapıldıktan ' 
sonra meclise , i 
oylanmak üzere; 
getirileceği;,ıKchsi 
öğrenildi.
Haberi sayfa 2'de

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

Yurttaş olmak....
Dışarıdan dayatılan sorunlarla boğuşu 

yoruz.
İçeride olan biteni umursamaz durum

dayız.
AB, ardından ABD ilişkileri gibi dış politik 

gelişmelere kilitlendik.
Kulağımızın biri ABD'de diğeri AB'de..
Bu ülkenin sorunları; sadece AB'ye girip 

girememek ya da ABD'nin isteği ile Irak'a 
asker gönderip göndermemek değil ki..

Gerçekte, yerel, kentsel ve bireysel ölçek
te önemli sorunlarla karşı karşıyayız.

Toplumsal ya da bireysel olarak ele alınıp 
üzerinde ciddiyetle durulması gereken asıl 
sorun bu.

Yaşadığımız kente sahip çıkmıyoruz!..,
Yasalarla belirlenmiş kurallar ve bu kural

lara uyma konusundaki yurttaşlık görevle 
rimizi sürekli unutuyoruz!..

Kentsel yaşamın, bir paylaşım, bir ortak 
yaşam tarzı olduğunu görmezden geli yoruz.

Kentte karşılaştığımız sorunlar karşısın
da; yaşadığımız kente karşı yurttaşlık görev
lerimizi yapmıyoruz.

İçinde yaşadığımız kenti sahiplenmi 
yoruz. Trafik kurallarına, oto park kurallarına, 
dolmuşların azami yolcu sayısına uymu 
yoruz?

Sokakları kirletme konusunda duyarb 
değiliz. İçtiğimiz sigaranın son içim noktası
na geldiğimizde, söndürmeden sokağa atar 
ken, izmaritin burada kirlilik yaratacağını, 
temizlemek için milyonlar harcanacağını ve 
sorumlusunun kendimiz olduğunu düşün
müyoruz..

Aracımızı yasak bir yere park ederken, 
komşumuzun haklarını engellediğimizi, trafik 
kurallarını ihlal ettiğimizi göz ardı ediyoruz.

Toplu yaşamanın bir kurallar rejimi oldu 
ğunu, kuralların uyulmak ve yaşamı düzen 
lemek için konduğunu düşünmüyoruz?

Bunun temeli de yaşadığımız kenti benim 
sememekten ve özümsememekten geçiyor.

Ne zaman ve nereden gelmiş olursak 
olalım, yaşadığınız kente sahip çıkmak 
zorundayız.

Bu kenti, önce çocuklarımız, sonra 
kendimiz ve komşularımız için daha sağlıklı 
kılma ve yaşatma sorumluluğu taşıdığımızı 
unutmayalım..

Yurttaş olabilmenin temeli bu!..
Yaşanan kentte, kentli olabilmek sorumlu

luk ister, kurallara uymak ister, kentte 
yaşayan diğer komşularımıza karşı saygılı 
olmayı gerektirir.

Bu temel bir yurttaşlık görevidir...
Yurttaşlığın temel yaSası, aynı ortamda 

yaşayanların yaşamı eşit koşullarda paylaş
masıdır. Bu paylaşım, yanı başımızdaki kom 
şumuzdan, sokağımıza, caddemize, mahalle 
mize ve kentin bütününe kadar yayılır.

Kısacası önce kentli olmayı, sonra yurttaş 
olmayı bilmemiz ve kimi yaşam kolaylıklarını 
birlikte paylaşmamız gerektiğini kavramamız 
gerekir.

İşte o zaman; kentler daha yaşanılır ve 
paylaşılır, ülke daha sağlıklı gelişir duruma 
gelir. Önemli olan hepimizin, bu ülkenin bir 
bireyi olduğumuzu benimsememiz ve 
özümsememiz.

önce kentli olalım, kentimize sahip 
çıkalım, gerçek birer "yurttaş" olalım!..

Ülke yönetiminde söz sahibi olabilmek, iş 
bulabilmek ve açlık sınırından kurtulabilmek 
daha da kolaylaşacak....

Meclis imarla ilgili
■ II ■ ■"konuları goruştu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi 2008 yılı 
Ocak ayı ikinci 
toplantısını Meclis 
birinci vekili 
AKP'li Refik 
Yılmaz'ın 
başkanlığında 
gerçekleştirdi. 
Pazartesi günü 
yapılan ilk 
toplantıda İmar 
Komisyonu’na 
havale edilen 
konular hakkında 
meclise bilgi veren 
İmar Komisyonu 
Başkanı Vedat 
Büyükgölcügezli, 
imara açılan 
84 hektarlık doğu 
bölgesi gelişme 
alanında yapılmakta 
olan son 
çalışmaları anlattı. 
Yeni açılan doğu 
bölgesi gelişme 
alanında 2 yıldan 
bu yana yapılan 
çalışmaların son 
aşamaya geldiği 
belirtilirken, 
şu anda 18 uygula
ması yapıldıktan 
sonra meclise 
oylanmak üzere 
getirileceği 
öğrenildi. 
Komisyon Başkanı 
Büyükgölcügezli, 
bazı konular için 
komisyona ek 
süre isteği oy 
birliği ile kabul 
gördü.
Meclis Plan 
Bütçe Komisyonu 
Başkanı AKP'li 
Murat Yavuz, 
komisyona havale 
edilen Aşevi için 
yaptıkları çalış- 
madar bilgi vererek 
konuyu 3 maddede

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR I <
1Körfez Ofset ı,İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95



12 Ocak 2008 Cumartesi HABER Sayfa 3

Gemlik Bursa arasında yolcu taşıyan Özel Halk otobüsleri değişince yolcular rahat edecek YazıYORVM
Diş Hekimi

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

^Yolcuların büyük yakınmalarına neden Bursa Gemlik 
arası yolcu taşımalarındaki 9 metrelik otobüsler yerine 12 
metre uzunluğunda araçlar alınarak yakınmaların giderile
ceği bildirildi. 9 metrelik 14 araç firmaya geri verilecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Bursa 
arasında çalışacak 
12 metrelik yeni 
otobüsler 
23 Mart 2008 
tarihinde.Gemlik'e 
getirilerek, 
yolcu taşımaya 
başlayacak.
Gemlik Minibüsçüler 
ve Otobüsçüler 
Kooperatifi 
Başkanı Fatih Keke, 
yaptığı açıklamada, 
yapılan anlaşma 
ile alınacak 12 
metrelik otobüslerin 
sadece Gemlik 
Bursa hattında 
çalışacaklarını 
söyledi.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
Gemlik’ten 
kendisine iletilen 
otobüs sıkıntısına 
çare bulmak 
amacıyla kooperatif 
ile yapılan muta
bakat sonucu büyük 
otobüslerin alımına 
geçtiklerinin belirten 
Keke, "Bu isteğe

biz kooperatif olarak 
olumlu baktık ve 
BMC firmasıyla 
yaptığımız anlaşma 
gereğinde 12 
metrelik büyük 
otobüsleri Mart 
ayının son gün
lerinde sefere 
koyacağız" dedi. 
12 metrelik 
büyük otobüslerin 
gelmesiyle şimdiki

mevcut 9 metrelik 
otobüslerden
14 adedinin geri 
verileceğini 
açıklayan
Fatih Keke;
"9 ortağımız bir 
büyük ve bir 
küçük otobüse 
ortak olacaklar. 
Yolcu taşıması 
bu şekilde 
yapılacak ve

şimdiki otobüsler 
sadece şehir 
içinde çalışacaklar." 
açıklamasını yaptı. 
Yeni ve büyük 
otobüslerin 
Mart ayının 
sonunda hizmete 
sokulmasından 
sonra Gemlik 
Bursa arasında 
sıkıntının da 
kalkacağını 
söyleyen Fatih 
Keke, "Amacımız 
yolcularımıza 
en iyi hizmeti 
vermektir. Yaz 
aylarında çekilen 
sıkıntıyı önümüz 
deki yaz çekme
yeceğiz. Deneyimli 
şoför personelimizle 
yolculuk hizmetinin 
en iyisini Gemlik 
Bursa hattı 
verecektir" 
şeklinde konuştu. 
Keke, BMC'nin 
Bursa temsilcisi 
olan Gözükara 
Otomotiv firması 
ile önümüzdeki 
hafta başında 
sözleşme imzalaya
caklarını söyledi.

Türkçemiz katlediliyor....
Ağacı devirmek için gövdesine keskin 

baltalar indirilir, bir ülkeyi devirmek için 
de kültürüne, diline ve değerlerine 
saldırılır....

Bir yanıı zayıflatılan ağaç olanca ağır
lığıyla yere serilir; aynen kültüründe 
yaralar açılan bir ülke gibi.

Bu durumun en açık ve can yakıcı 
göstergesi, ana dile (Türkçemize) yapılan 
saldırılardır.

Ne zaman televizyon seyretsem, gazete 
okusam canım yanıyor.

Çünkü Yunus’un, Baki’nin, Nazım’ın, 
Yahya Kemal’in elinde en yüksek biçimine 
kavuşmuş bulanan Türkçe, yani dünyanın 
en güzel edebiyat dillerinden birisi; hoyrat I 
ça boğazlanıyor, katlediliyor.

Bilhassa gençler, şımarık değişimler ve 
ses tonları, sayısı iki yüzü geçmez kelime 
dağarçığı ile bu işin başında geliyor..

Çok acı çok..
Canım yanıyor sözünü lütfen ciddiye 

alın; bu durumdan yalnız manevi olarak 
değil, fiziki olarak da acı duyuyorum.

Televizyonda birisi “keyfiyet” kelimesi
ni, “keyif” anlamında kullanıyordu.

Haber yazanlar “muhatap” kelimesini, 
ya muattap ya da muhattap diye kullanı 
yorlar.

İster istemez sinirleriniz bozuluyor.
Belki önyargı diyeceksiniz ama yıllar

dan beri benim için bilginin ya da cehale 
tin şaşmaz bir ölçüsü vardır.

“Yalnız” kelimesini “yanhz” olarak 
yazanları cahil olarak nitelemekten kendi
mi alamam.

Çünkü okuyan, yazan, dile özen 
gösteren hiç kimse bu kelimeyi “yanhz” 
diye yazmaz, söylemez.

Bu, ancak ana diline saygısız ve dili en 
alt düzeydeki iletişim aracı olarak kullanan 
kişilere özgüdür.

Bir insan “yanhz” dedikten sonra ağzıy
la kuş tutsa bile kaybetmiştir.

Dil sadece dilden ibaret olsaydı, bu 
kadar üstüne durmamıza gerek yoktu.

Ama dilin konuşmaktan, anlaşmaktan 
daha önemli bir işlevi vardır.

Dil uygarlık yaratır; ana dil, ana yurt 
demektir.

Dil elden giderse, ülke de gider.
Dünyanın en yetkin lisanına dönüşen 

Türkçe, ne yazık ki gençlerimizin kuş dili 
konuşma ısrarı sonucunda güdük, anlam
sız heceler yumağına dönüşüyor.

Yüzlerce yılda, milyonlarca kişinin 
katkısıyla inceltilmiş olan dil, en basit 
duyguları ve düşünceleri bile ifade etmek
te zorlanılan, birkaç yüz kelimeyle konuşu
lan bir yoksulluğa mahkûm ediliyor.

Vatanın bir çakıl taşını bile vermeyiz 
diyenler, yitirilen her kelimenin de bu 
ülkenin büyük kaybı olduğunu görmüyor, 
anlamıyor.

Kimsenin umurunda değil.Gülerek bu 
yıkımı seyrediyorlar..

Yazık.Türkçemiz elden gidiyor..
Çok yazık!

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Açık öğretim sınavları 
bugün ve yarın yapılıyor 
Açık ilköğretim okulu 1. dönem sınavları Cumartesi-Pazar günleri 

cezaevi de dahil 9 merkezde toplam 11 okulda yapılacak.
Gemlik’te TSO Gazi İlköğretim Okulu’nda sınava girilecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa'da açık 
ilköğretim okulu 
1. dönem sınavları 
Cumartesi-Pazar 
günleri cezaevi de 
dahil 9 merkezde 
toplam 11 okulda 
yapılacak.
Bursa'da Açık 
İlköğretim 
Okulu 1. Dönem 
Sınavı, 12-13 Ocak 
2008 Cumartesi- 
Pazar günleri 
saat 10:00 ve 
14:00'de dört 

oturum halinde 
Osmangazi, 
Yıldırım, 
Nilüfer, Gürsü, 
Gemlik, İnegöl, 
Mustafakemalpaşa 
ve Orhangazi 
İlçelerine bağlı 
toplam 11 okul 
ve cezaevinde 
yapılacak.
Bursa Milli 
Eğitim Müdür 
Vekili Necmettin 
Esen imzasıyla 
yayınlanan açıkla
mada; sınav 
yapılacak yerler

şöyle:
Yıldırım ilçesinde 
Yıldırım Beyazıt 
Lisesi ve Yıldırım 
Çelebi Mehmet 
Lisesi, Gemlik 
ilçesinde Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu, İnegöl 
ilçesinde 
Nuh Mehmet 
Küçükçahk Lisesi, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde 
Züferbey Yatılı 
İlköğretim 
Bölge Okulu,

Orhangazi 
ilçesinde Cargill 
ilköğretim Okulu, 
Nilüfer ilçesi Ali 
Karasu Lisesi, 
Osmangazi 
ilçesinde Demirtaş 
paşa Anadolu 
Teknik Lisesi 
ve Anadolu 
Meslek Lisesi, 
Atatürk Anadolu 
Lisesi, Haşan Ali 
Yücel Lisesi ile 
Gürsu ilçesinde 
Atatürk İlköğretim 
Okulu'nda 
yapılacak.

Sahte çürük raporu
operasyonu

Gaziantep'te bazı 
vatandaşların 
sahte çürük raporu 
almasına aracılık 
ettikleri iddia edilen 
5'i devlet memuru 
10 kişi gözaltına 
alındı.
Yolsuzluk yaptığı 
iddia edilenleri 
takibe alan 
Gaziantep Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Avukat Cengiz 
Gökçek Devlet 
Hastanesi'ne 
operasyon 

düzenledi. 
Operasyonda 5'i. 
devlet memuru 10 
kişi gözaltına alındı. 
Zanlıların, kamu ve 
özel kurumlardan 
malulen emekli 
olmak isteyen 
kişilerle çeşitli 
vergi indirimlerinden 
yararlanmak 
isteyen sağlam 
vatandaşlara, 
para karşılığında 
sahte çürük 
raporu çıkardıkları 
öne sürülüyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bu durum rahmetli Turgut 
Özal ile değişti.

Özal, memuruna devleti özel 
sektör gibi görmeyi alıştırdı.

Bilhassa belediyeleri hizmet 
üreten yerler değil, kar sağlaya
cak kurumlar haline getirdi.

Hatta kamunun yapacağı hiz 
meti özel sektöre aktararak kamu 
yu her işte devre dışı bıraktı.

Bu anlayış kamuda yaygın
laştı.

Kamunun yapacağı işler özel 
sektöre yaptırılmaya başlandı.

Ama yakınmalar bitmedi.
Otobüs işletmeciliğinde de du 

rum aynı.
Gemlik Belediyesi Otobüs 

hizmetleri işletmeciliğini özele 
devretti.

Bu hizmet daha sonra Büyük 
şehir Belediyesine devredildi.

Büyükşehir otobüslerin yeni 
lenmesini istedi ve isteğe uygun 
otobüsler alındı.

Ama, o otobüsler, bilhassa 
Gemlik Bursa arasında yeterli 
gelmedi. Az yolcu aldığı için 
sıkıntılara ve yakınmalara neden 
oldu.

Şimdi bu yakınmaların gideril 
mesi için otobüsler büyütülüyor. 
Bu da yolcularının biraz daha ra 
hat etmesini sağlayacak.

Yolcu taşımacılığı

Güne Bakı;
Kadri GÜLER 

kadrl_guler@hotmall.com 
. ..M.. .

Büyükşehir Belediyesi özel 
sektörden yolcu başına büyük 
para alıyor.

Otobüs işletmecileri eskiden 
daha az kazanıyor.

İşin kötüsü bir borç bitmeden 
ikinci borç içine itiliyor.

Bu durum bitmez.
Otobüs işletmecilerinin borcu 

tam bittiğinde, araçlar eskiye
ceği için yenilenmesi gereke
ceğinden borç da yenilenecek.

Bu devran böyle devam edip 
gidecek.

Amaç hizmeti kim yaparsa 
yapsın, hizmet edilen kaliteli 
hizmet sunmak zorunluluğudur.

Gemlik şehir içi otobüslerin 
den de çok yakınmalar geliyor.

Kooperatif yetkilileri bu konu
da vatandaşın yakınmalarına ku 
lak vermek zorundadır.

Her türlü şikayet önemsen- 
melidir.

Yolcuların da yanlışları olma 

dığını iddia etmiyorum. Ama 
amaç insana hizmet olduğunda 
vatandaş şikayetleri hafife alın
mamalı.

Bu bir hatırlatmadır.

GEMLİK AĞAÇLANIYOR
Dün evimden gelirken, çevre 

yolunda fidan diken belediye 
çalışanlarını gördüm.

Çevre yoluna giriş olan köprü 
girişinde sıklaştırılmış olarak 
ağaçların dikilmesi beni mutlu 
etti.

Gemlik yeşile ve ağaca hasret 
kentlerden biri.

1980’1erde başlayan yapılaş
ma bir deniz kenti olan güzel 
Gemlikimizi betonlaşmayı getir
di.

Yeşilin ve mavi denizin yerini 
kirlenmiş bir deniz ile yeşili bit
miş bir kente bıraktı.

Ağaçlandırmanın Manastır’a 
kadar devam edeceğini sanıyo-

n
rum.

Bu yeterli değil.
Çevre yolundaki yolu bölen 

tel örgülerin altındaki çimler 
geçtiğimiz yıllarda hiç bakılmadı.

Çiçeklendirilmedi.
Gemlik girişi mezbelelikten 

kurtarılmadı.
Hele Dörtyol kavşağından 

Gemlik’e giriş böyle mi olmalı?
Dörtyol girişine ilçeye yakışır 

bir proje yaptırılmalıdır.
Binlerce aracın geçtiği Dört 

yol mevkiinin durumu, bu ilçeye 
yakışmıyor.

Bunu görmemek için kör 
olmak gerekir.

Bu düzenleme için de görev 
karmaşası yaşanmamalı.

Top Karayollarına veya Büyük 
şehire atılmamalı, sonuçta Gem 
lik Gemlik’te yaşayanlarındır.

Bursa’dan bizi yöneteceklerin 
değil.

Bursa’daki yönetici bizim 
sorunlarımızı bizim kadar bilmez.

Onlar, kendilerine yakın olan
ları öncelikle memnun etmenin 
yolunu ararlar.

Çevremize bakarsak, hizmet 
aşkı da lafta değil gönülde varsa, 
Gemlik daha güzel ve yaşanır bir 
kent haline getirilir.

Yeter ki istensin.

Yarıyıl tatilinde ödev verilmeyecek
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
öğrencilerin proje 
ve performans 
görevleri ile ilgili 
olarak ders 
öğretmenlerinin, 
görevlerin yerine 
getirilmesinde 
gerekli rehberliği 
yapmaları ve 
veİileri masrafa 
zorlayacak görev
lerin öğrencilere 
kesinlikle 
verilmemesi 
uyarısında bulundu. 
Ayrıca bakanlık, 
öğrencilerin dinlen
melerine fırsat 
vermek amacıyla her

ne şekilde olursa 
olsun yarıyıl 
tatilinde ödev 
verilmemesi ve

kurs düzenlen
memesini istedi. 
Edinilen bilgiye 
göre, öğrencilerin

sürece dayalı olarak 
değerlendirilmesini 
sağlayan proje ve 
performans görevleri 
ile ilgili Bakanlığa 
bazı şikayetler 
ulaştı.
Sözlü ve yazılı 
yapılan şikayetler, 
"ulaşılması zor 
kaynaklardan proje 
ve performans 
görevleri verilmesi", 
"ders öğretmen
lerinin yeterince 
rehberlik yapma- 
ması", "bir kısım 
ödevlerde kullanılan 
malzemelerin pahalı 
olması nedeniyle 
imkanı olmayan

velilerin malzemeleri 
teminde zorlan
ması", "ödevlerin 
çoğunlukla internet 
üzerinden hazır
landığı, çalışmaların 
öğrenci katkısını 
içermemesi", 
"çalışmaların içerik
leri yerine daha çok 
görselliklerinin 
değerlendirildiği", 
"oldukça sık 
verilen görevlerin 
öğrencinin evdeki 
zamanının büyük 
bir bölümünü aldığı 
ve buna bağlı 
olarak velilerin 
de öğrenciye 
yardımının

kaçınılmazı olduğu, 
bu ödevleri çoğun
lukla velilerin yap
tığı, bu nedenle de 
performans görev
lerinin amacına 
hizmet etmediği" 
yönünde oldu. 
MEB, 25 Ocak 2008 
tarihinde yarıyıl tati
line girecek ilköğre
tim öğrencilerine 
okuma alışkanlığı 
kazandırılması 
yönünde öğretmen
ler tarafından 
seviyelerine uygun 
ve Bakanlıkça 
tavsiye edilen 
kitapların öneril 
meşini istedi.

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

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

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

AHMET ACI

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

dONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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ITSK’tlan Kuzey Irak’a topçu ateşi
Türk ordusu, 
bir kez daha 
K.lrak'taki PKK 
hedeflerini vurdu. 
Kürt yetkililer, 
vurulan yerin sınır
daki Ahmediye 
bölgesi olduğunu 
belirtiyor.
Jetlerin bölgeyi 
bombaladığı 
iddiları fos çıktı. 
Bölgesel Kürt 
Yönetimi’ne 
bağlı Peşmerge 
Bakanlığı sözcünün 
açıklamasına 
göre dün sabah 
saat 06.00’da 
başlayan topçu 
ateşi 2 saat kadar 
sürdü. Sözcü;
Zeli, Geli, Zevi ve 
Nehl bölgelerinin 
vurulduğunu 
açıkladı.

sabah Türkiye’deki 
üslerde herhangi 
bir hareketlilik 
gözlenmediği 
belirtiliyor.

Kürdistan 
Demokratik 
Partisi’nin yayın 
organı Kürdistan 
TV, bu açıklamadan

önce Türk savaş 
uçaklarının da 
bölgeyi bombal
adığını iddia 
etmişti. Ancak, dün

¥

MA ^‘SUYUNU BOŞA HARCAMA”

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ....

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

35YILLIK 
TECRÜBEMİZLE 
HİZMETİNİZDEYİZ ittlCaüoıa$oUtak^ıNo:3IBGEULİKIel:|(^^9693

Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi
Televizyon - Reklam

Serbest Kürsü

Reklam....
Reklam "insanları gönüllü olarak belli 

bir davranışta bulunmaya ikna etmek, 
belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri
ni bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çek
meye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, 
ona ilişkin görüş ve tutumlarını 
değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya 
da tutumu benimsemelerini sağlamak 
amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından 
yer ya da süre satın almak yoluyla sergile
nen veya başka biçimlerde çoğaltılıp 
dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturul
duğu belli olan (diğer bir deyimle parasal 
destek sağlayan kişi ya da kuruluşların 
kimliği açık olan) duyuru" dur

Özellikleri [değiştir]Reklam pazarlama 
nın dört bileşeninden biri olan tutundur
manın içinde yer alır

Pazarlamanın diğer bileşenleri ürün, fiy
atlandırma ve dağıtımdır.

Günümüzde Philip Kotler sayesinde 
Satışa dayalı anlayışı (ürün-fiyat-yer- 

tanıtım), Kotler'in müşteriye odaklı 
anlayışı, 4C'ye (müşteri için değeri-müş- 
teriye maliyeti-kolaylık-iletişim) kaymıştır.

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en 
geniş yere sahiptir

Ürünün doğumundan pazara sürülme
sine kadar olan süreçte önemli rol oynar

Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtıl
ması ve kullandırılması amaçlarını güder

Ancak ürün odaklı olması şart değildir. 
Reklam, markaya değer katmak, markayı 
konumlandırmak, marka farkındaiığı yarat
mak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve 
itibar oluşturulmasına yardımcı olmak 
adına da kullanılabilir.

İyi bir reklamın özellikleri şöyle 
olmalıdır:

-İlgi çekici
-Şaşırtıcı
-Orjinal
-Bir kere kullanmaya yönlendirici 
Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere 

iki yönü vardır.
Reklamın inandırıcılığı, Reklamcı yaptığı 

işte başarılı olmak için bazı metodlar kul- 
lanır.Bunların başında yaratıcı metod gelir.

Hayal kurabilmek bunu gerçeğe 
uyarlayabilmek ve inandırıcı olabilmek gibi 
özelliklere haiz olan kişi diğerleri tarafın
dan izlenecek, takip edilecek bir başka 
deyişle etkili olacak reklamlar ortaya 
çıkarır.

Reklamın ticari yönü:
Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin 

alıcısının çoğalmasıyla, bir başka deyişle 
satılmasıyla ölçülür.

Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi 
ve ona göre hareket etmeyi gerektirir.

Medya:Reklamın yapılrhası için bir yere 
ihtiyaç vardır

Bu yer mecralar anlamına gelen medya 
dır.Tv, radyo, internet, basılı mecralar, out- 
door denilen açıkhava panoları ve diğer 
ilan yerleri medya kapsamı içinde bulunur.

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN



İşçi emeklisine kötü haber
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, işçi 
emeklilerinin maaş 
farklılıklarının gide 
rilmesine yönelik 
beklentilerini boşa 
çıkardı. Çelik, emekli 
aylıklarındaki fark
lılıkların gider
ilmesinin ek bir 
maliyet gerektirdiği
ni ve prim karşılığı 
olmadan aylıkların 
yükseltilmesinin 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun 
aktüeryal dengesini 
bozacağını söyledi. 
Çelik, aylıklardaki 
farklılıkların gider
ilebilmesi için yeni 
bir yasal düzenleme 
gerektiğini de 
kaydetti.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, MHP 
Hatay Milletvekili 
Süleyman Turan 
Çirkin'in Sosyal 
Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Yasasında 
değişiklik yapılarak 
işçi emeklileri, 
dul ve yetimlerin 
gelirleri, taban 
aylık ve gelirleri 
arasındaki farklılık
ların giderilip 
giderilmeyeceğine 
ilişkin soru önerge
sine yanıt verdi. 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu'ndan emekli

olanların aylıklarının 
farklı tarihlerde 
yürürlüğe giren 
kanunlar nedeniyle 
farklı sistemlere 
göre hesaplandığını 
hatırlatan Bakan 
Çelik, önergeye 
verdiği yanıtla, 
hükümetin, işçi 
emeklilerinin 
beklentisi olan 
maaş farklılıklarının 
giderilmesi yönünde 
adım atmayacağının 
işaretini verdi. 
Farklı sistemlere 
göre hesaplanan 
aylıklar arasında 
oluşan farkların 
giderilerek intibak 
işlemlerinin yapıl
ması için yeni bir 
yasal düzenlemeye 
ihtiyaç bulunduğunu 
dile getiren Çelik, 
“böyle bir yasal 
düzenlemenin yapıl

ması halinde ek bir 
maliyet gündeme 
gelmektedir. Ayrıca, 
prim karşılığı 
olmadan aylıkların 
yükseltilmesi 
Kurumun aktüeryal 
dengesini olumsuz 
yönde etkileyecek
tir” dedi.
-“SOSYAL 
GÜVENLİK 
DESTEK PRİMİ” 
UYGULAMASI 
KALDIRILDI- 
MHP'li Çirkin'in 
çalışan emekliden 
alınan Sosyal 
Güvenlik Destek 
Primi'nin yeniden 
tespit edilip 
edilmeyeceğine 
yönelik sorusuna 
ise Bakan Çelik, 
5510 Sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanununun yürür

lüğe girmesinden 
ilk defa çalışmaya 
başlayanlardan 
emekli olacaklar 
için sosyal güvenlik 
destek priminin 
uygulanmayacağını 
söyledi. Çelik, 
kanunun yürürlük 
tarihinden sonra 
emekli olup tekrar 
çalışmaya başlayan
lar ile daha önce 
emekli olanlara ise 
yüzde 30 oranında 
sosyal güvenlik 
destek primi 
ödenmesinin 
öngörüldüğünü 
belirtti.
-MEMUR 
EMEKLİLERİNE 
YAPILAN ZAMDAN 
İŞÇİ EMEKLİLERİ 
DE YARARLANDI- 
Bakan Çelik, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
tarafından ödenen 
aylıklarda 2006 yılı 
Temmuz'undan 
geçerli olmak üzere 
yüzde 3 oranında 
artış sağlandığını 
belirtti. Çelik, işçi 
ve memur maaşları 
arasındaki yüzde 
1.33'lük farkın da 
artış oranına yan
sıtıldığını kayde 
derek memur 
emeklilerine 
yapılan zamdan 
işçi emeklilerinin 
de yararlandırdığını 
ifade etti

60 bin araç 
trafikten 
çekiliyor

Türkiye'de,. 35 
yaşın üzerindeki 
büyük araçların 
hurdaya ayrılması
na az bir zaman 
kaldı. Yaklaşık 60 
bin aracın 3 ilde 
imha edilmesini 
öngören uygulama 
15 Ocak'ta başlıyor. 
1972 yılı ve 
öncesindeki 
yıllarda trafiğe 
çıkan kamyon, 
otobüs, tanker ve 
çekicilerin trafikten 
çekilmesini içeren 
proje uygulanmaya 
başlıyor. Ülke 
genelindeki k 
yaklaşık 60 bin 
büyük araç 15 
Ocak'tan itibaren 
kademeli olarak 
trafikten çekilecek. 
Daha sonra 
hurdalıklara 
getirilecek araçların 
imha işlemi ise 
2009 yılının 
ortalarına kadar 
sürecek. Hurdaya 
ayırma takvimine 
göre ilk önce 
en yaşlı araçlar 
trafiğe 'elveda' 
diyecek.
Araçlar 2 bin 
400 YTL ile 7 bin 

500 YTL arasında 
ödeme yapılarak 
Kırıkkale, İzmir, 
ve İzmit'te teslim 
alınarak imha 
edilecek. 
Uygulama için 
son hazırlıklarını 

tamamlayan 
Ulaştırma 
Bakanlığı'na göre 
proje ilk önce 
trafikteki can 
güvenliği konusun
da önemli bir 
adım olacak. 
Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım'in da sık 
sık dile getirdiği 
bir diğer amaç ise 
trafikteki nakliye 
araçlarının 
gençleşmesini 
sağlamak. 
Düzenlemenin 
çevre sağlığına 
katkıda bulunması 
ise bir diğer 
hedef arasında 
yer alıyor. Yıllarca 
karayollarına 
hizmet eden ancak 
kısa bir sure 
sonra hurdaya 
dönüşecek bu 
emektar araçlar, 
ilerde hoş bir 
nostalji olarak 
akıllarda kalacak.

Erdoğan: "Özel sektörün önünü açıyoruz”
Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan, Türki 
ye'nin bölge ve dün 
yanın yükselen yıldızı 
haline geleceğini 
belirterek, "Devlet- 
özel sektör uyumu bu 
mücadelenin başarıya 
ulaşmasında olmazsa 
olmaz bir şarttır" 
dedi. Enerjiden ulaş 
tırmaya, eğitimden 
sağlığa, kültürden bil
imsel araştırmalara 
kadar kurulan altya 
pının önümüzdeki 
dönemde gerçekleşe
cek atılımlara temel 
olacağını anlatan 
Erdoğan, özel sek
törün güçlenmesi ve 
küresel düzeyde söz 
sahibi aktörler olması 
nın geleceğe ilişkin 
oyun planları 
arasında olduğunu 
ifade etti.

Başbakan Erdoğan 
Bursa’nın Yenişehir 
ilçesinde Şişecam 
Grubu tarafından yap
tırılan 850 milyon do 
lar yatırım yapılan 
cam kompleksinin 
açılışında konuştu. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer Çağla 
yan, Çalışma ve Sos 
yal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in de katıl 
dığı törende konuşan 
Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan, Şişecam 
fabrikasının Uzakdo 
ğu rekabeti karşısın
da geri çekilmek ye 
rine ileriye atılmayı 
tercih ettiğini söyledi. 
Cam gibi bir sektörde 
kısa sürede bu kadar 
çok tesis tamamlayıp 
faaliyete geçirmenin 
takdire şayan bir 
davranış olduğunu 

anlatan Başbakan 
Erdoğan, "2.-5 milyar 
dolar ciro, 17 bin çalı 
şan, dünya geneline 
yayılmış 84 üretim 
tesisi, 32 ülkeye satış 
gerçekten etkileyici 
bir tabloya işaret edi 
yor. Bu grubumuzun 
başarısınızı sadece 
biz değil dünyanın 
bütün önemli kuru
luşları dikkatle takip 
ediyor. Kaliteden ta 
viz vermeme, milleti 
nin geçmişine sahip 
çıkarak geleceğe yürü 
me, ülkesine güven- ’ 
me konusunda gös
terdikleri örnek davra 
nıştan dolayı kutluyo
rum. Bunun bütün 
Türk sanayiine örnek 
olacağına inanıyo
rum. Türkiye'nin 
hedeflerine ulaşması 
için İhtiyacı olan bu 

anlayıştır. Türkiye 
istikrarlı bir siyaset 
bulduğunda çağlar 
atlayacak gelişmeleri 
hayata geçirecek bir 
güce sahip olduğunu 
ortaya koymuştur. 
Özel sektör rüşdünü 
ispat etmiştir. 2002 
yılında ülkemizde 
yatırımların üçte biri 
kamu, üçte ikisi özel 
sektör tarafından 
yapılmaktaydı.
Yapılan yatırımlar 46 
milyar YTL idi. 2006 
yılı sonu itibariyle 
yatırımların sadece 
beşte biri devlet, beş 
te dördü özel sektör 
tarafından yaptırılmak 
tadır. Toplam miktar 
122 milyar YTL'dir. 
Bu rakamlar içinde 
bulun duğumuz yıl 
itibariyle mutlaka 
daha ileri noktalara 

ulaşacaktır" dedi. 
"ÖZEL SEKTÖRE 
DESTEK MESAJI" 
Türkiye'nin 23 çeyrek
tir kesintisiz büyüdü 
ğüne ve 106 milyar 
dolar ihracat rakamı 
ile 20 milyar dolar 
küresel yatırıma ev 
sahipliği yaptığını 
kaydederek şunları 
söyledi: "Bu başarılar 
bölgemizde yaşanan 
ve dünyayı etkileyen 
çatışmalara, petrol 
fiyatlarının 4-5 katına 
çıkmasına, küresel 
finans krizlerine rağ
men elde edilmiştir. 
Geçmişte dünyadaki 
en küçük bir kıpırtı 
Türkiye'de büyük 
sarsıntılara yol açar 
ken, bugün hissedil 
memektedir. Bu çok 
önemli, ancak yeterli 
değil. Türkiye'nin çok 

daha fazlasına ihtiya 
ci var. Çünkü kaybet
tiğimiz zaman ve fır
satlar büyüktür.
Asıl büyük.atılım- 
larımızı önümüzdeki 
dönem de yapacağız. 
Enerji den ulaştır
maya, eği timden 
sağlığa, kültür den 
bilimsel araştırmalara 
kadar birçok alanda 
kurduğumuz alt 
yapı Türkiye'nin 
önümüzdeki dönem 
de gerçekleştireceği 
miz atılımların daya 
nak noktası olacaktır. 
Geleceğe ilişkin 
oyun planımızı özel 
sektörün güçlenmesi 
ve küresel düzeyde 
söz rahibi aktörler 
olr üzerine 
kuiı./oruz. Dünya 
markası üreten 
Türkiye var.”
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Ava giden özel 
harekatçı kazayla 

kendini vurdu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, avda kaza
yla kendini vuran 
emekli özel harekat 
polisi hayatını 
kaybetti.
3 yıl önce özel 
harekat biriminden 
emekli olan ve 
Japonya'da diplomat 
korumalığı yapan 45 
yaşındaki İsmail 
Doğru, bir yakının 
vefatı üzerine aile
siyle beraber 
İnegöl'ün Hilmiye 
köyüne geldi. Doğru, 
cenaze sonrası ava 
çıktı. Oldukça dik 
olan av kulübesinin 
tahta merdiveninden 
inerken, Doğru'nun 
namlusundan tutup 
baston gibi kul
landığı av tüfeği ateş 
aldı. Saçmalar İsmail 
Doğru'nun sol elin
den girerek koltuk 
altına ve göğsüne 
doğru yayıldı.

Doğru'nun akşam 
olmasına rağmen 
köye dönmemesi 
üzerine eşi ve 
çocukları ile köydeki 
yakınları, İnegöl'e 
gittiğini düşünerek 
İnegöl'ü arayıp, köy
deki kahvehanelere 
baktılar. Doğru'ya 
ulaşılamaması 
üzerine yakınları ve 
köylüler üç ayrı grup 
oluşturarak, İsmail 
Doğru'yu aramaya 
başladı. Uzun ara
malar neticesinde 
köylüler Doğru'nun 
Fındıklık mevkisin- 
deki av kulübesinin 
önünde kanlar 
içerisindeki cesedini 
buldu. Kan kaybın
dan hayatını 
kaybettiği tahmin 
edilen Doğru'nun 
cesedi morga 
kaldırılırken, olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Polis, suçla mücadele için okul 
idarecileriyle irtibata geçli

Yıldırım İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, öğrenci
lerin okullarında 
eğitim gördükleri 
süre içerisinde 
eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin güven 
ortamı içerisinde 
devamının sağlan
ması, öğrencilerin 
her türlü kötü 
alışkanlıktan ve 
suç ortamından 
korunması amacıyla 
okulların idareci
leriyle görüşmelerini 
sürdürüyor.
Okul çevresinde 
bulunan okulla ilgi
leri bulunmayan 
şahısların ve 
şüpheli kişilerin 
uzaklaştırılması 
için polis 
çalışma başlattı.

Bursa İl emniyet 
Müdürlüğü ile 
birlikte ortak 
hareket eden 
Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürlüğü, 
ilçedeki bütün 
okulların giriş ve 
çıkış saatlerini 
düzenli olarak 
takip ediyor.
İlçe Emniyet 
Müdürü Arif 
Bozdemir, konuyla 
ilgili yaptığı açıkla
mada, "Okul 
idarecileri ve okul 
aile birlikleri ile 
yakın iletişimde 
bulunmak suretiyle 
muhtemel olaylar 
olmadan önce 
önlenmesi yönünde 
faaliyetlerimiz 
sürdürülmektedir.

Ayrıca trafik, terör, 
narkotik gibi konu
larda programlar 
gerçekleştirilmekte- 
dir. lÜüÂyrıca ilçe 
merkezimizdeki 
metruk binaları da 
kontrol altında 
tutuyoruz. Çünkü bu 
tür yerler; sokaklar
da kalanların, alkol 
alanların, uyuşturu
cu ve uyarıcı madde 
kullananların 
barındıkları yerler
dendir." dedi. İlçede 
belli bir kısmı eski 
yerleşim bölgesi 
olması nedeni ile 
metruk bina 
sayısının çok 
olduğuna değinen 
Bozdemir, şunları 
söyledi: "Bu metruk 
binaların aynı 

zamanda tarihi 
olması nedeni ile 
de yıkılması ve 
temizlenmesi konu
larında da sıkıntılar 
yaşanmaktadır. 
Polis Merkez 
Amirliklerimiz 
bölgelerinde kalan 
metruk binaları tek 
tek tespit etmek 
sureti ile 
fotoğraflamış, 
tespit edilen bu 
noktalar haftalık 
'metruk bina 
kontrol programları' 
çerçevesinde düzen
li olarak takip etmek 
sureti ile buralarda 
potonsiyel suçlu 
konumundaki 
kişilerin barınması
na müsade 
edilmemektedir."

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
g

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

8
s

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

K.Kumla’dâ 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.

%

hü

£

Madde ÖZALP
I Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 211

Elini kıyma makinesine kaptırdı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bir fabrikanın 
yemekhanesinde 
çalışan işçi, elini 
kıyma makinesine 
kaptırınca 
hastanelik oldu. 
Alınan bilgiye göre, 
Organize Sanayi

Bölgesi Yeşil 
Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
bir fabrikanın 
yemekhanesinde 
çalışan Fikret Polat 
(26), elini kıyma 
makinesine kaptırdı. 
Sağ elinin üçüncü 
parmağı kesilen

Polat, mesai 
arkadaşları tarafın
dan hastaneye 
kaldırıldı. Yaralı 
işçinin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğreni 
lirken, olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

Bursa’da çocuklar en çok 
hırsızlık suçunu işlemiş

Bursa'da, 2007 yılın
da yaşları 12-18 
arasında değişen 
bin 504 suçlu çocuk 
hakkında dava 
açıldı. Geçen yıldan 
devreden dosyalarla 
birlikte bin 760 
çocük hakkında 
karar verilirken, 
çocukların en çok 
hırsızlık suçunu 
işledikleri ortaya 
çıktı.
Bursa'daki 2 ayrı 
çocuk mahkemesi, 
yoğun bir yılı geride 
bıraktı. "Gasp" ve 
"adam öldürmek" 
gibi ağır ceza 
mahkemelerinin 
görev alanına giren 
suçlar dışındaki tüm 
davalara bakan 
Çocuk

Mahkemesi'nde, en 
çok görülen dava 
"hırsızlık" suçu 
oldu. Yaşları 12 ila 
18 arasında değişen 
çocuk zanlıların en 
çok işlediği suçların 
başında hırsızlık 
gelirken, bunu 
sırasıyla "etkili 
eylem", "porno CD 
satmak", "bandrol
süz CD satmak", 
"uyuşturucu madde 
bulundurmak" ve 
"6136 sayılı Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet" 
suçları izledi. Ayrıca 
"hakaret, sövme" ve 
"naşı ızrar" ile 
"tedbirsizlik ve 
dikkatsizlik sonucu 
yaralamaya sebe
biyet vermek",

"mala zarar ver
mek", "yalan 
beyan", "tehdit", 
"konut dokunulma
zlığını ihlal" ve > 
"alıkoymak", "ban
drolsüz sigara sat
mak", "cinsel 
saldın" ile "trafik" 
suçlarından da 
haklarında 2007 
yılında bin 504 
kişiye dava açıldı. 
2006 yılından 
2 bin 494 dosya 
devretti. 2007 yılı 
boyunca 3 bin 
998 dosya ile adeta 

boğuşan çocuk 
mahkemelerinde 
bin 760 dosyadan 

karar çıktı.
2 bin 238 dosya 
da yeni yıla 
devretti.
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Türkiye Kamu-Sen, kaydedildi:
Aralık ayında dört "Dört kişilik bir
kişilik bir ailenin ailenin sağlık kuru
yoksulluk sınırını 2 luşlarının belirlediği
bin 329 YTL, çalışan gibi sağlıklı
tek kişinin açlık şekilde
sınırını ise 894 YTL beslenebilmesi
olarak hesapladı. gerekli harcamanın
Türkiye Kamu- Aralık 2007
Sen’den yapılan verilerine göre
açıklamada, aylık 518 YTL,
Ar-Ge Merkezinin, 64 YKr olduğu
Türkiye İstatistik belirlenmiştir.
Kurumundan (TÜİK) Aralık 2007 itibariyle
alınan Aralık 2007 ortalama 979 YTL
fiyatlarına göre 50 YKr ücret alan
gerçekleştirdiği bir memurun ailesi
araştırmaya göre, için yaptığı gıda
çalışan tek kişinin harcaması, maaşının
açlık sınırının yüzde 52.9'unu
Kasım 2007'ye oluşturmuştur.
göre yüzde 0.35 TÜİK
oranında artarak verilerinde bulunan
894 YTL 96 YKr konut gideri ise
olduğu belirtildi. Aralık ortalama
Açıklamada, gıda, maaşının yüzde
giyim, sağlık, 41.3'üne denk
barınma ve eğitim gelmiştir. Buna göre
başta olmak üzere, bir memur, ortalama
14 harcama maaşının yüzde
kalıbı esas alınarak 94.2'sini yalnızca
belirlenen dört gıda ve barınma
kişilik bir ailenin ihtiyacına ayırmıştır.
yoksulluk sınırının Diğer ihtiyaçları
ise bir önceki aya için ise maaşının
göre yüzde 0.25 yüzde 5.8’ini
oranında artarak, kullanması gerek
2 bin 329 YTL miştir. Ortalama
11 YKr olarak ücretle geçinen bir
hesaplandığı memur ailesinin,
ifade edildi. ulaşım, sağlık,
Dört kişilik bir eğitim, haberleşme,
ailenin ortalama gıda giyim gibi diğer
ve barınma harca zorunlu ihtiyaçlarını
maları toplamının karşılaması için
923 YTL 32 YKr Aralık maaşından
olarak tahmin geriye sadece 56
edildiği belirtilen YTL 81 YKr
açıklamada, şunlar kalmıştır."

HURMNUK k Mili
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛaEnİZMHMİZVm

MTO ABONEOLDUNUZMU?
«ırn m UııM uttu uıtruı ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel :51J 1141 tep Tel: 0.532 779 91 94

GEM1İK SİNEMA GÜNlIJGO
VENÜS SİNEMASI __
Filmin Adı (RCZCEVasyOEl

BEYAZ MELEK Tel : 513 33 21)
O KADIN
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN ' 
vasıfsız ELEMANIM 

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
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora ° kak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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ÖSS’ye girecekler 
cep telefonu 

getiremeyecek
Vergi affı hazırlığı var

ÖSS’ye bu yıl gire
cek adaylar "stan
dart" uygulamalarla 
karşılaşacak. Bu yıl
dan itibaren aday
lara dağıtılacak 
soru kitapçığının 
türleri, oturacakları 
sıralar ve bu sırala 
rın aralarındaki 
mesafeler, salon 
başkanlarına bırakıl 
mak yerine ÖSYM' 
nin merkezinden 
belirlenecek.
Adaylar binaya da 
cep telefonu 
getiremeyecekler. 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
Anadolu Ajansı'na 
bu yıl uygulamaya 
başlayacakları 
"Sınav Merkezi 
Otomasyonu 
Projesi"ni anlattı. 
Hazırlıklarına geçen 
yıl başlanan proje

I nin uygulama aşa
masına geldiğini 
ifade eden Yarıma 
ğan, projenin, sınav 
esnasındaki oturma 
düzenini ve hangi 
adaya hangi 
kitapçık türünün 
dağıtılacağını mer 
kezden belirlemeyi, 
dolayısıyla hem kop 
ya çekilmesini tama 
men önlemeyi hem 
de adaylara kolaylık 
sağlamayı amaçla 

dığını belirtti. 
Bu çerçevede, 
ÖSYM'nin sınav 
yaptığı yaklaşık 200 
bin sınav salonu 
nun ve tüm okulla 
rın bilgilerinin elek
tronik ortama akta 
rıldığını kaydeden 
Yarımağan, şöyle 
konuştu: "Bu proje 
kapsamında sınav 
yapılan tüm salon
ların bilgilerini 
aldık. Bu bilgilere 
sahip olduğumuz 
için de bir sınav için 
uygun olmayan sa 
lonları kullanmaya
cağız bu seneden 
itibaren. Eğer mec 
bur değilsek kolçak
lı sandalyeleri bulu
nan veya adaylar 
için çok alçak olan 
ilkokul 1. sınıfların 
sıralarını kullan
mayacağız. Yine. . _■------
mecbur degııseK, 
ulaşımı zor, gürül 
tülü yerlerdeki 
sınav salonlarını 
kullanmayacağız." 
Yarımağan, uzun 
boylu ve kilolu 
adayların küçük 
sıralarda sınava 
girmelerinin sıkıntı 
yarattığını belirte 
rek, bu adaylara da 
kolaylık sağlamayı 
düşündüklerini 
söyledi.

Maliye Bakanlığı 
yeni bir vergi affının 
hazırlıklarını 
sürdürüyor.
Hazırlanan taslak 
usulsüzlük cezala 
rının yüzde 50'sinin 
indirilmesini, naylon 
fatura kullananlarla 
ise uzlaşılmasın! 
öngörüyor.
'VERGİ BARIŞI' İÇİN 
SON DENİLMİŞTİ 
Maliye Bakanlığı 
vergi cezalarına 
sınırlı da olsa af 
getirme hazırlığı 
içinde. Oysa 2003 
yılında çıkarılan 
Vergi Barışı'nın 
çıkarılması ve kap
samının genişletilme 
sinin ardından 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakı tan bir 
kez daha af uygula
ması yapılmaya
cağını söylemiş ti. 
Hazırlanan yasa 
taslağı naylon fatura 
kullananlara uzlaş
ma yolu açıyor, 
usulsüzlük cezaların 
da ise af getiriyor. 
Buna göre usulsü
zlük ve özel usul 
süzlük cezalarının 
yarısı indirilecek. 
İhtilaflı vergi ve 
cezalar uzlaşılırsa 
18 ayda 18 eşit tak
sitte ödenebi lecek. 
Geçmişte bu 
ödemelere faiz 
uygulanıyordu. Yeni 
tasarıyla faiz uygula
masına son verile
cek. Ayrıca alacak
lara gecikme zammı 
uygulanmayacak. 
"Bazı kamu alacak

larının uzlaşma yolu 
ile tahsili" hakkında- 
ki yasa tasarısı tasla 
ğı hazırlayan Maliye, 
daha çok mahkeme 
ye gitmiş olan mükel 
leflerle uzlaşma yolu 
nu arıyor.
Söz konusu tasarı
daki uzlaşma 
maddesi yürürlüğe 
girdiği tarihten 
önceki dönemlere 
ilişkin vergi mahke 
meleri, bölge idare 
mahkemeleri ve 
Danıştay nezdinde 
dava açma, ilgisine 
göre itiraz ve temyiz 
süreleri geçmemiş 
veya ihtilaflı olup 
kanun yolu tüketil 
memiş bulunanlar; 
yasal düzenleme 
yüfu flu'ğe ğırd'ığı tar
ihi takip eden ayın 
sonuna kadar getir
ilen 18 ayda 18 eşit 
taksitte ödeme 
imkanından yarar
lanacak. Başvuru 
süresi 1 aya kadar 
daha uzatılabilecek. 
Bunun sonucu 
olarak Maliye, 
gecikme zammından 
vazgeçecek. Konuya 
yakın kaynaklar, bu 
yasa çalışmasının 

geçmişte tahsilatın 
hızlandırıması genel 
tebliğlerine benzer 
olduğunu ancak 
şimdi taksitlendirme 
de faiz alınmadığını 
belirtti. Uzmanlar, 
zaten uzlaşmaya 
yanaşmayan mükel 
leflerin mahkemeye 
gittiğini ve kanun 
taslağının amacına 
çok hizmet etmeye
bileceğim söyledi. 
NAYLON FATURA 
KULLANANA 
UZLAŞMA YOLU 
Hazırlanan taslakta 
naylon fatura kulla 
nanlara getirilen 
kolaylık ise dikkat 
çekti. Tek maddelik 
taslağın ikinci 
bendin de, 213 sayılı 
vergi üşül' Kanu 
nu'nun 344'üncü 
maddesine göre 
vergi ziyaı cezası 
kesilenlerin uzlaş
madan yararlana 
bileceği hükmü 
getiriliyor. Aslında 
naylon fatura kul
lananlar uzlaşmadan 
yararlanamıyor.
Vergi zıyai cezası 
olarak uygulanan 
para cezası hesap 
lanan verginin üç 

katı olarak kesili yor. 
Şimdi naylon fatura 
kullananlar da 18 
ayda 18 eşit taksit
ten yararlanma 
imkanına kavuşa
cak. Ancak düzen
leme hapis cezası 
ile yargılanmayı 
ortadan kaldırmaya
cak. Af olarak nite
lendirilen bir başka 
düzenleme ise usul
süzlük ve özel usul
süzlük cezaları için 
getiriliyor. Bu ceza 
larda yüzde 50 
indirim yapılacak. 
Bu imkandan yarar
lanmak isteyenlerin 
tarh edilen vergi, 
resim, harçlar ve fon 
payları ile kesilen 
cezalara karşı dava 
açmamaları, açılmış 
davalardan uzlaşma 
tutanağı imzaladık
ları tarihte vazgeç 
meleri şart olacak. 
Uzlaşma tutanağı ile 
birlikte davadan 
vazgeçme dilekçesi
ni uzlaşma komisyo 
nuna veren mükelle
flerin bu dilekçeleri 
ilgili yargı mercile 
rine gönderilecek. 
Bu düzenlemeden 
yararlanmak için 
başvuranların ve 
açtıkları davalardan 
vazgeçen mükellef 
lerin ihtilafları ile 
ilgili olarak daha 
önce verilmiş ve 
kanun yolu tüketil 
memiş kararlar 
uyarınca taraflara 
tebliğ edilip 
edilmediğine 
bakılacak.

Seçmenin önüne çift sandık
Yeni anayasa çalış
ması tamamlandı. 
Çalışma, önümüzde
ki hafta Başbakan 
Erdoğan'a sunula
cak. AKP ve 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, yeni 
anayasanın referan
duma sunulmasını 
istiyor. AKP 
saflarından 
sürpriz bir 
açıklama geldi. 
AKP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Dengir Mir Mehmet

Fırat, seçmenin 
önüne çift sandık 
konulabileceğini, 
yerel seçimlerle 
birlikte yeni 
anayasanın da 
halkoyuna sunula
bileceğini söyledi. 
Fırat, 3 aylık tartış
ma süresinin 
ardından anayasa 
ile ilgili teklifi 
nisan ayında 
Meclis'e sunabile
ceklerini söyledi. 
AKP Anayasa 
Komisyonu'nun da 

başkanlığını yürüten 
Fırat, Meclis'in 
çalışmasını ise 
kasım ya da aralık 
ayında tamamlaya
bileceğini belirtti. 
Mart ayındaki 
yerel seçimlere 
dikkat çeken 
Dengir Mir Mehmet 
Fırat, "Alınacak bir 
kararla referandum
la yerel seçimler 
birleştirilebilir" dedi. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül de, 
New York'ta

anayasanın 
referanduma 
sunulmasından 
yana olduğunu 
açıkladı.
Yatırım kuruluşları 
temsilcilerinin 
sorularını yanıtlayan 
Gül, "Bağlayıcı 
ve önemli bir .„ 
belgenin halkın 
onayına sunulması' 
gerektiğini 
düşünüyorum.
Ama kesin 
kararımı vermedim" 
ifadesini kullandı.

KftŞ€D€ B€KL6M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

- UYGUN FİYATLARLA 
MISAATTE 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

Q_ Mustafa Reis 2 isimli İstanbul 6147 
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Sakızdaki sorbitol 
kilo kaybına 
neden oluyor

Aşkın kalbin ilacı olduğu kanıtlandı

özellikle sakızda 
bulunan bir tat
landırıcı olan 
sorbitol maddesinin, 
önemli ölçüde 
ishale ve kilo 
kaybına yol açtığı 
bildirildi.
Berlin Charite Üniver
sitesi Gastroenteroloji 
Bölümü'nden doktor
ların, güçlü ishal ve 
bağırsak yakın
malarıyla hastaneye 
gelen 2 hastayı tetkik 
ettikleri belirtildi. Bu 
hastalardan biri olan 
21 yaşındaki bir 
kadının, 8 ay boyunca 
karın ağrısı ve 
ishalden yakınması 
olduğu, 11 kilo 
yitirdiği ve hastaneye 
geldiğinde 41 kilonun 
altında olduğu, diğer 
hastanın ise 1 yılda 
22 kilo yitiren 46 
yaşındaki bir erkek 
olduğu kaydedildi. 
Tetkikleri normal 
görünen iki hastanın

ABONE OLDUNUZ MU?

beslenmesini 
inceleyen doktorlar, 
kadının günde 
18-20 grama 
eşdeğer miktarda 
sorbitol tükettiği (bir 
sakızda 1.25 gram 
sorbitol bulunuyor), 
erkeğin ise günde 
yaklaşık 20 şekersiz 
sakız çiğnediği ve 
yaklaşık 200 gram tat- 
landırıcılı şekerleme 
tükettiğini saptadılar. 
Erkeğin tüketiminin 
yaklaşık 30 gram sor- 
bitole denk geldiği 
kaydedildi.
Bu biçimdeki beslen
meye son verilme
siyle söz konusu 
belirtilerin kısa 
sürede kesildiği 
belirtildi. Bu iki 
hastada olduğu 
gibi yüksek dozda 
sorbitol tüketiminin 
beslenmeyle ilgili 
ciddi risklere 
neden olabileceği 
kaydedildi.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

“Aşk kalbe iyi gelir. 
Bypass olan herkese 
aşık olmak serbest 
ama ölçüsünü kaçır
mamak şartı ile” 
diyen Prof. Dr. 
Bingür Sönmez, 
bypass ameliyatı 
olanlara, öncelikle 
eşlerine aşık 
olmaları ve 14 
Şubat'ta da eşlerine 
aşkı hediye 
etmelerini önerdi. 
Kalbe iyi gelen seks 
yapmak değil, kalbe 
iyi gelen aşık olmak
tır. Aşık olmak 
endorfin hormonunu 
salgılar. Endorfin 
zevk ve mutluluk 
veren hormondur. 
Aşk hayatı kalp 
sağlığı için çok 
gereklidir. Sağlıklı bir 
aşk hayatı olan 
insanlar çok mutlu 
yaşamaktadır. 
Bypass ameliyatın
dan sonra düzenli bir 
aşk hayatı olan 
insanların çok daha 
rahat yaşadıkları da 
bilinen bir gerçektir. 
Kalp ameliyatı olan 
herkese aşık olmak 
serbest. Ama bunun 
mutlaka bir ölçü 
çerçevesinde olması 
gereklidir. Bypass 
ameliyatı olmuş 
hastalar öncelikle 
eşlerine, sonra da 
çocukları, işleri ve 
ülkelerine aşık 
olmalı. Bu seviyedeki 
aşk kalp hastalarına

çok iyi gelir. 
BYPASS HASTALARI 
ÇOK EŞLİLİĞE 
YÖNELİYOR 
Kalp ameliyatı olan 
hastalarda birkaç 
değişik psikoloji 
ortaya çıkmaktadır. 
Birinci grupta, hasta
ların seks hayatları 
ortadan kalkmakta ve 
“ben artık öldüm bit
tim benden hiçbir 
şey olmaz” düşünce
sine kapılmaktadırlar. 
Bu şekilde depresy
ona giren özellikle 
entelektüel seviyesi 
yüksek olan gruba 
yönelik rehabilitasy
on çalışmaları yapıy
oruz. Çünkü bu 
hastalar ameliyat 
olduktan sonrada 
normal şartlarda hay
atlarını sürdürebilir. 
İkinci grup bypass 
hastaları ise kendi
lerini ameliyattan 
sonra biyonik adam 
olarak görenlerdir. 
Bu grup hastalar 
geçmişteki özlemleri

ni yaşadığı için bu 
özlemleri gidermeye 
çalışmaktadır.
Hastalar ameliyattan 
sonra eşlerini bir 
kenara çekerek 
geçmişte kaçırdıkları 
her türlü fırsatı 
değerlendirmeyi 
isteyip çok partnerli 
ilişkilere giriyor. Bu 
da doğru değil, tüm 
bunları yaparken bil
inçaltında yatan 
nedenleri ise ameliy
attan sonra çok kısa 
bir hayatlarının 
olduğunu düşün
meleri ve ne 
yaparlarsa bunun 
yanına kar kalacağı
na inanmalarıdır. 
AŞKIN DOZUNU 
KAÇIRMAMAK 
LAZIM
Bypass ameliyatı 
yapılan bir çok hasta 
cinsel ilişki sırasında 
ölmekten korktuğu 
için kalp ameliyatı 
olmaya karar vermek
tedir. Eşiyle seks 
yaparken ölmekten 

korktuğu için, eşin
den ölümü anında 
kendisini giyindirerek 
ailesinin karşısına 
öyle çıkarmasını 
isteyen hastalar var. 
Bu korku ile ameliyat 
olduktan sonra da 
kalbinin emanet 
olduğunu düşünüp 
aynı sıkıntı ve 
korkuyu yaşamaktan 
çekiniyorlar. 
Hastalara aşk ve 
beraberinde gelen 
seksin dozunu kaçır
mamalarını öneriy
oruz. Erkeklerin 
ameliyattan sonra 
karısı hariç bir çok 
kişiye aşık olmaları 
da işin doğru 
olmayan yönü. 
Geçmişte kaçırdıkları 
fırsatları yakalamak 
isteyen insanlar için 
bu durum psikolojik 
bir bozukluk.
BYPASS OLMUŞ 
HASTALARA 
14 ŞUBAT 
ÖNERİLERİ 
Hastalara aşık 
olmalarını tavsiye 
ediyoruz. Ama 
eşlerine aşık 
olsunlar. Kalp 
ameliyatı olmuş 
nasıaiarın eşlerine 
verecekleri en 
güzel hediye onların 
tüm organlarının 
sağlıklı ve yerinde 
olmalarını göster
meleridir. Bundan 
daha güzel bir 
hediye olamaz.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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Jan Garbarek Türkiye’de
İskandinav cazının 
babası Jan Garbarek 
herbiri usta müzis 
yenlerden oluşan 
kadrosuyla beş yıllık 
bir aradan sonra 
tekrar ülkemizde. 40 
yılı aşkın başarılı 
müzik kariyeri, sayı 
sız albüm ve proje
siyle dünyanın en 
önemli caz üstad- 
larından olan Garba 
rek, 22 ve 23 Şubat 
tarihlerinde İstanbul 
ve Ankara'da vere
ceği iki konserle 
Türkiye’deki caz 
severlerle buluşacak. 
Jan Garbarek 1970'li 
yıllarda ünlü piyanist 
Keith Jarrett'ın proje
si olan “European 
Ouartet” ile yaptığı 
çalışmalarla dünyaca 
tanındı. İmzası bulu
nan 4O'ı aşkın 
albümüyle ünlü caz 
plak, şirketi ECM’in 
ve modern caz kro
nolojisinin en değerli 
isimlerinden olan 
Garbarek'in müz
iğinin en karakteris
tik özelliği klasik 
cazın yanısıra Nor 
veç ve Dünya folk
lorunu da müziğine 
taşımasıdır. Tenor,

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

soprano saksafonun 
dışında flüt de çalan 
müzisyen Eleni 
Karaindrou, Ustad 
Fateh Ali Khan, Zakir 
Hussain ve Deeyah 
gibi etnik isimlerle 
birçok albümlü çalış
malarıyla da tanını 
yor. Birçok Fransız, 
ve Norveç filminin 
özgün müziklerini 
yazmasının yanısıra 
albümlerindeki şarkı 
lan Hollyvvood da 
dahil olmak üzere bir 
çok kez sinema ya 
pımlarında kullanıldı. 
Türkiye'de ilk kez 
1995 yılında 9. Ulus 
lararası İzmir Festiva 
li bünyesinde sahne 
alan sanatçı, 2001 
yılında İzmir ve İstan
bul'da verdiği kon
serlerden sonra 
gördüğü büyük

ilgiyi 2002 yılı İstan
bul 9. Caz Festivali 
kapsamında Harbiye 
Açıkhava Tiyatrosu'n 
da 4000 seyircisine 
verdiği konser 
takip etti. Sting, 
Dire Straits, 
Loreena McKennitt 
gibi isimlerle 
çalışmış perküs yon 
ve davul ustası 
Manu Katche, 
dünyaca tanınmış 
çello ve bas 
müzisyeni 
Eberhard VVeber 
ve piyanoda Rainer 
Brüninghaus birlik
teliğiyle vücut 
bulan Jan Garbarek 
Group, Vera Müzik 
organizasyonu ile 
22 Şubat'ta TİM 
Maslak, 23 Şubat'ta 
ise ODTÜ Kemal 
Kurdaş sahnesinde.

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
Sezaduk Abone Fıub: 35 YTL 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM: 0.546 51752 82

baytaş® www.baytasinsaat.com.tr

SATILIK DAİRELER

BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
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

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

BAYT AŞ 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 ye Mağazalar.
Gemjik 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 İS 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.trTel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

Yağışlar kurak 
geçen yazın izlerini 
silmeye başladı. 
Aydın, Denizli 
ve Muğla'daki 
barajların doluluk 
oranı, yüzde 
28'e ulaştı.
Son 3 aydaki 
yağışlarla birlikte 
Ege Bölgesi'nde 
toprak suya 
doydu.
Barajların toplam 
doluluk oranı da, 
geçen yıla göre 
yüzde 5 artarak 
yüzde 28'e 
yükşdldîS 
Yağışlar en: çok 
Karpuzlu-Yayla

kavak barajı ile 
Kemer barajını 
etkiledi.
Geçen yıl Ocak 
ayına göre, 
doluluk oranı 
Karpuzlu- 
Yaylakavak 
Barajı'nda yüzde / 
17'den yüzde 
75'e, Kemer 
Barajı'nda ise 
yüzde 23'ten yüzde 
42'ye yükseldi.
Gelecek 3-4 
ayda yağışların 
devam etmesi 
durumunda 
bölgedeki sıkıntının 
ortadan kalkacağı 
belirtiliyor.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.trTel
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Deniz Gezmiş.. Che Guevara..
Toplum önderi olarak ortaya çokan iki devrimci..
Yaşamlarını toplumlarının bağımsızlık mücadelelerine 

adadılar..
İkisi de düzene karşı kararlı duruşlarının bedelini canlarıyla 

ödediler. **********
"Gerçekçi olun imkansızı isteyin" 
"İnsanlar düşleri kadar büyüktür" 
Che Guevara
Asıl ve tam adı; Ernesto Che Guevara De la Serna 'dır (1928- 

1967) İspanyolca "Yaramaz çocuk" anlamına gelen "Che" lak
abı kendisine Küba'lı yoldaşları tarafından takılmıştır.

İrlanda kökenli, Arjantin doğumlu, devrimci sosyalist lider 
ve eylem adamı. Bir idol olarak, insanlık tarihinin en "insan" ve 
"onurlu" duruşuna sahip insanüstü bir kişiliğin ve yaşamın 
tam adıdır, "özgürlüğün" ve "aşkın" bütün dünya coğrafyası 
üzerindeki üç harfli tek karşılığıdır.

Küba devrimin öncülerinden ve savaşan askerlerindendir. 
Antiemperyalist/sosyalist mücadelenin sürdüğü bütün coğraf 
yalarda bayrağı dalgalanmaya devam etmektedir. Filistin'de, 
Nepal'de, Irak'da, Venezüella'da... Anadolu'da..

İçindeki yaşama aşkı ve idealleri için her şeyi göze alan ve 
dünya halklarına adanmış bir çok deneyim ve başlı başına bir 
ömür bırakarak, hayatının son anında kadar savaşmıştır.

Başta Latin Amerika olmak üzere, Ortadoğu, Asya ve Afri 
ka'da gerilla mücadelesi veren bütün hareketlere fiili olarak, 
savaşarak katılmış ve destek vermiştir.

Küba Devriminden yıllar sonra Bolivya'da ABD emperyaliz 
minin kontrgerillaları tarafından öldürülmüştür.

1967 Ekimin'de, Bolivya'da, ABD ordusu, CIA ve Bolivya 
ordusunun oluşturduğu on bin kişilik bir kontrgerilla topluğuna 
karşı yaklaşık 10 yoldaşı ile birlikte çarpışırken yaralı olarak 
yakalanmıştır.

Vallegrande yakınlarındaki La Higuera'da Bolivya Ordusu 
nun elinde iken 40 yıl önce bugün 9 Ekim 1967'de öldürüldü. 
Son saatlerinde yanında bulunanlar ve onu öldürenler, yargısız 
infaz sonucu öldürüldüğüne tanıklık etmişlerdir.**********

"Amerikan emperyalizmi yurdumuzda var oldukça bu talan 
devam edecektir. Türkiye'nin kalkınması için tek ve zorunlu 
şart Amerika'nın yurttan atılmasıdır. Hem Amerika, hem kalkın
ma olmaz. Kalkınma toplumsal bir sorundur.

Türkiye'de Amerika var oldukça, toplum kalkınamayacak, 
fakat büyük zenginler, komisyoncular ve uşaklar olacaktır. 
Amerika yurdumuzda var oldukça, kalkınma değil, tam tersine 
açlık ve sefalet var olacaktır."

Deniz Gezmiş
1947 yılında Ankara'da doğdu.Liseyi İstanbul'da 

okudu.1966'da İÜ Hukuk Fakültesi'ne girdi.
Kısa sürede gençlik eylemlerinde öne çıktı.TİP'de çalıştı. 

1968'de Devrimci Hukuklular Örgütü'nü kurdu. Amerikan 
6.Filosu'nu protesto eylemlerine katıldı ve İstanbul Üniversite- 
si'nin işgaline öncülük etti.

DÖB'ün kurucuları arasında yer aldı.Samsun'dan Ankara'ya 
Mustafa Kemal Yürüyüşü'nü tertipledi.1969'da Filistin'e gitti, 
gerilla eğitimi gördü. THKO örgütünü kurdu.

Sivas Gemerek'te çatışmada yakalandı.
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte 6 Mayıs 1972 tari

hinde Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde idam edildi.
O başarılı olsaydı bugün ülkemiz kesinlikle daha farklı ve 

güzel olacaktı.
Her ölüm erkendir belki; ama onunki çok erken oldu.
Ülkemizi peşkeş çekenler baş tacı edilirken onun gibi vatan

severlere dil uzatmak henüz dersimizi almadığımızı ve kafaların 
iyice çorbaya döndüğünü gösteriyor.

Zaten istenen de bu. Ama insan ve emek var olduğu sürece 
ve ulusumuz yaşadıkça Deniz'de yaşayacak.

Soru şu..
Che Guevara, Deniz Gezmiş ve arkadaşları mı vatan haini? 
Yoksa..
Dünya barışını bozanlar,ülkelerinin kaynaklarını peşkeş 

çekenler mi vatan haini ?
Dünya bu sorunun yanıtını doğru verdiği zaman her şey 

yeniden başlayacak..

Marmarabirlik’ten
üreticiye müjde

Marmarabirlik’ten 
zeytin üreticisine 
müjdeli haber verdi. 
Birlik, daha önce 
yüzde 60'ını 
temmuz ayında 
ödeyeceğini 
açıkladığı 
2007-2008 ürünü 
zeytin bedellerinin 
tamamını önümüzdeki 
hafta ortaklarının 
hesabına yatıracak. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, 2007- 
2008 kampanya 
döneminin ortasında 
yoğunlaşan atımların, 
sezon başında 
yapılan planlamada 
sapma yaptığını 
belirterek 
şunları söyledi: 
"Ürün bedellerinin 
yüzde 60'lık kısmını 
2008 temmuz ayında 
ödeyeceğimizi 
açıklamıştık. Ancak 
bu en kötü senaryo 
idi. Birliğimizin 
mali koşullarının 
iyi gitmesi duru
munda ödemeyi öne 
çekebileceğimizi 
açıklamıştık.
Nitekim kampanyanın 
ikinci yarısında gelen 
ürün miktarında 
azalma oldu, satışları 
mız da iyi gidince 
ürün bedellerini 
ödeyebilecek duruma

geldik." 
Refi Taviloğlu, 
birliğe bağlı 
kooperatiflere 
zeytin veren ortaklara, 
ürün bedellerinin 
yüzde 40'ının 15'er 
günlük periyotlar 

, halinde peşin 
V ödendiğini hatır

latarak, geriye kalan 
yaklaşık 15 milyon 
YTL'nin de 
önümüzdeki hafta 
üreticilerin banka 
hesaplarına yatırıla
cağını bildirdi.
31 BİN TON ZEYTİN 
ALINDI
Bu arada Marmara bir
lik, 2007-2008 zeytin 
alım kampanyasında, 
8 kooperatif ara 
alığıyla 74 milyon lira 
toplam bedelle 31 bin 
ton zeytin aldı. 
Başkan Taviloğlu,

kampanyanın birlik 
açısından son derece 
olumlu geçtiğini, 
uzun yıllardır almayı 
düşledikleri kalibra- 
jlarda ürün aldıklarını 
hatırlattı. Taviloğlu, 
"İri taneli zeytini 
gereğinden biraz 
daha fazla aldık.
Kalibraj dağılımı, 
birliğimizin önü 
müzdeki satış poli
tikalarına uygun 
gerçekleşti.
Biliyoruz ki Marmara 
Bölgesi zeytin 
üreticisinin 
maliyetleri yüksek. 
Bu elbette birliğin ( 
satış politikalarına 
da yansıyor. Buna 
rağmen ürünü en 
iyi şekilde değer
lendireceğimizin 
bilinmesi lazım" 
diye konuştu.

TV- MA A “SUYUNU BOŞA 
< ." w HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 
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YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
"Kiralayın, araca yatırım yapmayın." 
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Bursa Engelli Haritası çıkarma çalışmaları başladı

Bursa’nın engelli
haritası çıkarılıyor
n Bursa Engelliler Birliği'nin birlikte başlattıkları çalışma 
ile Bursa’da engelli haritası çıkarma çalışmaları başladı. 
Çalışmaları yürüten ve merkezi Gemlik'te bulunan Bursa 
Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Tamer 
Sivri, engellilerin belirlenmesi için hazırlanan formların 
mahalle muhtarlıklarına dağıtıldığını bildirerek evlerinde 
engelli olan ailelerin bu formları alarak doldurduktan sonra 
dne aynı muhtarlıklara vermelerini istedi. Sayfa 3'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kış ortasında baharı yaşamak
Ocak ayı, kışın en sert geçmesi beklenen 

aydır.
Öyle de oluyor.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 

kış tüm şiddetiyle sürüyor.
Erzurum da -31 derece soğuktan, buz 

sarkıtlarının boyları bir metreyi geçmiş.
Yollarda soğuktan donarak ölenler var.
Bizde kış ayları son yıllarda bahar hava 

sında geçiyor.
Birkaç gün yağan kar ve ardından gelen 

kar soğukları sonrası günlük güneşlik bir 
hava var dışarıda.. Devamı sayfa 5’de

Tamı

Barzani’den PKK’ya 
dolaylı destek

Mesut Barzani çelişkili açıklamaları
na devam ediyor Irak'ın kuzeyindeki 
bölgesel yönetimin başkanı 
Mesut Barzani, Türkiye'nin terörist 
olarak gördüğü bir örgütü kendi
lerinin de terörist olarak kabul 
etmelerinin çsöz konusu olmadığını 
söyledi. Haberi sayfa 5’de

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Marmarabirlik’ten 
üreticiye müjde

Marmarabirlik’ten zeytin üreticisine 
müjdeli haber verdi. Birlik, daha önce 
yüzde 60'ını temmuz ayında ödeye
ceğini açıkladığı 2007-2008 ürünü 
zeytin bedellerinin tamamını önümüz 
deki hafta ortaklarının hesabına yatıra
cak. Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğlu, 2007-2008 kam 
panya döneminin ortasında yoğun
laşan atımların, sezon başında yapılan 
planlamada sapma yaptığını belirtti.

Haberi sayfa 2’de

Verem Savaş Haftası 
ödülleri dağıtıldı

Verem Savaş Haftasının 61.yıldönümü 
nedeniyle İlk ve Orta öğretim okulları 
arasında ortaklaşa düzenlenen resim, şiir 
ve kompozisyon yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere ödülleri verildi. Syf 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Engelli Haritası çıkarma çalışmaları başladı. 

Bursa’nın engelli 
haritası çıkarılıyor 

^Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Bursa Engelliler Birliği'nin 
birlikte başlattıkları çalışma ile Bursa’da engelli haritası çıkarma çalışmaları başladı. 
Çalışmaları yürüten ve merkezi Gemlik'te bulunan Bursa Zihinsel Engelli Çocukları 
Koruma Derneği Başkanı Tamer Sivri, engellilerin belirlenmesi için hazırlanan form
ların mahalle muhtarlıklarına dağıtıldığını bildirerek evlerinde engelli olan ailelerin bu 
formları alarak doldurduktan sonra yine aynı muhtarlıklara vermelerini istedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal 
İşler Daire 
Başkanlığı ve 
Bursa Engelliler 
Birliği'nin birlikte 
başlattıkları 
Bursa Engelli 
Haritası çıkarma 
çalışmaları başladı. 
Gemlik'teki çalış
maları yürüten ve 
merkezi Gemlik'te 
bulunan Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, 
engellilerin 
belirlenmesi 
için hazırlanan 
formların mahalle 
muhtarlıklarına 
dağıtıldığını 
bildirerek evlerinde 
engelli olan ailelerin 
bu formları alarak 
doldurduktan 
sonra yine aynı 
muhtarlıklara 
vermelerini istedi.

Dağıtılan formlarda, 
Kimlik bilgileri, 
adres bilgileri, 
özre ilişkin bilgiler, 
özür deneni, özür 
doğum sonrası 
ise nedeni, özürlü 
olanların geçirdikleri 
tedavi şekilleri, 
hastane raporlarının 
var olup olmadığı, 
özürlü kişinin

günlük yaşamda 
aktivitelerinin 
nasıl yerine 
getirdiği, 
kullanılan yardımcı 
cihazın bulunup 
bulunmadığı, 
özürlünün sosyal 
durumu, özürlünün 
eğitim durumu, 
herhangi bir 
beceri ve meslek

edindirme kursuna 
katılıp katılmadığı, 
çalışma durumu, 
çalışıyorsa kamu 
ve özel şirket 
bilgileri, kişinin 
bağlı olduğu 
kurum ve kuruluşun 
olup olmadığı, 
özürlü kimlik 
kartının olup 
olmadığı ve 
kayıtlı olduğu 
dernek yada 
vakıf gibi bilgiler 
yer alıyor. 
Bursa Zihinsel 
Özürlü Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri, yeni çıkarılan 
özürlüler yasası 
ile devletin özürlü 
yada ailelerine 
parasal aylık 
yardımında bulun
duğuna dikkat 
çekerek, "Her aile 
evindeki özürlü 
çocuğunu bildirmesi 
kendi açılarından 
faydalı olacaktır" 
dedi.

TBMM’de fazla mesai
TBMM, görüşülme
sine geçen hafta 
başlanan, 170 
kanunda değişiklik 
öngören ve 651 
maddeden oluşan 
Temel Ceza Kanun 
larına Uyum Amacıy 
la Çeşitli Kanun 
larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı için 
bu hafta da fazla 
mesai yapacak. 
TBMM Genel 
Kurulunda geçen 
hafta yapılan görüş 
melerde, 22 bölüm 
olarak ele alınan 
tasarının 11 bölümü

kabul edilmiş, 12. 
bölümde yer alan 
337. maddenin 
oylanmasında kalın
mıştı. TBMM Adalet 
Komisyonu, 
16 Ocak Çarşamba

günü, Cumhurbaş 
kanı tarafından 
iade edilen 
Vakıflar Kanununu 
ele alacak. 
Kanun,geçen 
dönem, bazı

maddelerinin 
bir kez daha 
görüşülmesi için 
Meclise iade 
edilmesinin 
ardından Adalet 
Komisyonunda 
aynen kabul edilmiş, 
ancak TBMM Genel 
Kurulunda görüşül 
memişti. Genel 
Kurulun, 15 Ocak 
Salı günü 15.00- 
23.00, 16 Ocak 
Çarşamba günü 
14.00-23.00 ve 
17 Ocak Perşembe 
günü de 
14.00-21.00 saatleri 
arasında çalışacak.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Merkez Bankası...
Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınıp 

taşınmayacağı tartışılıyordu..
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz 

başta olmak üzere Merkez Bankası yöneti
mi İstanbul’a taşınmanın doğru olmaya
cağını söylüyor,

Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı 
Mehmet Şimşek ise aksini savunuyor...

Bu tartışmaya son noktayı Başbakan 
Erdoğan koydu:

“Bu konuda kararımızı verdik, yerleri 
bile belirlendi.

Kimseye bu konuda danışmamıza gerek 
yok.

Kanunsa kanun, yaparız kanunu. Niye, 
çünkü İstanbul bu ülkede ekonominin 
merkezi...”

Yasalarımıza göre Merkez Bankası 
özerk... Biz özerk biliyoruz.

Yani kararlarını, iktidardan bağımsız 
olarak verme yetkisine sahip...

Ama bırakın ekonomiyi ilgilendiren 
kararları, iktidar bankanın nerede olacağı
na bile karışıyor...

Yaşasın özerklik! (Vatandaşları kandırıy
orlar...)

Ne eliyor Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ?

“İstanbul ekonominin merkezi, Merkez 
Bankası bu yüzden İstanbul’a taşınmalı!”

Bu mantığa göre; en çok suç İstanbul’
da işleniyor diye İçişleri Bakanlığı’nı neden 
taşımıyorlar İstanbul’a...

Ya da en çok askerimiz Güneydoğu’da 
ya Milli Savunma Bakanlığı neden 
Diyarbakır'a gitmiyor?

Neden Tarım Bakanlığı Konya’ya, Dışiş 
leri Bakanlığı VVashington’a, Enerji Bakan 
lığı Şanlıurfa’ya, Sanayi Bakanlığı Koca 
eli’ne götürülmüyor?

İstanbul sadece finansın değil; aynı 
zamanda tarihin, kültürün, eğitimin, 
sanatın, yolsuzluğun, şanın, şöhretin, 
eğlencenin, her türlü kötülüğün .sefaletin 
de başkenti!

Çünkü nüfusu 15 milyona dayandı; belki 
de geçti!

Bu yüzden “bir çok şeyin en çok İstan
bul’da olması” doğal değil mi?

Sırf bu yüzden bazı devlet kurumlarını 
İstanbul’a taşırsanız; o zaman yukarıda 
verdiğim örneklere göre, diğer devlet 
kurumlarını da o illere götürmek zorunda 
kalmaz mısınız?

Öyle olunca da başkenti başkent olmak
tan çıkarmaz mısınız?

Ankaranın içi boşaltılıyor. Genç 
Cumhuriyetin başkenti Ankara Başkent 
olmaktan çıkarılmak isteniyor.

Bütün dünyada Merkez Bankası 
başkentlerdedir. Peki, zaten amacınız bu 
olabilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre 
değiştirilmesi bile teklif edilemeyecek olan 
başkentin, Ankara'nın bu yolla içini boşalt
mak istiyor olabilir misiniz?

Ben ekonomist değilim... Bilemem...
Bildiğim tek şey bu tür tartışmaların 

ülkemize hiçbir yarar sağlamayacağı!
Sayın Başbakan kurmaylarına, yanında

ki yalakalara bir sorsun bakalım; Merkez 
Bankası’nın İstanbul’a taşınması, devlete 
kaç milyon YTL'ye patlayacak?

Yazık değil mi?..
Eğer o kadar paramız varsa; bunu 

neden belimizi büken borçlarımızı azaltmak 
için kullanmıyoruz?

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
AKP İlçe Gençlik 
Kolları kongresinde 
başkan seçilen 
Adnan Kırlak ve 
yönetim kurulu 
üyeleri görev 
dağılımını yaptı. 
Gençlik Kolları 
Başkanı Adnan 
Kırlak, yürütme 
kurulu üyeleri ile 
birlikte İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ile 
BUSKİ Şube Müdür 
lüğünü ziyaret etti. 
İlk olarak İlçe 
Emniyet Müdürlü 
ğünü ziyaret eden 
AKP Gençlik Kolla 
rina İlçe Başkan 
Yardımcısı İsmail 
Kaya da eşlik etti. 
AKP Gençlik Kolları 
Emniyetteki ziyaret 
te İlçe Emniyet Mü 
dürü Ali Kemal Kurt 
tarafından karşılan 
dı. AKP Gençlik 
Kolları Başkanı Ad 
nan Kırlak kongre
den sonra resmi ku 
rum ve kuruluşlara 
ziyaretlerini gerçek
leştirdiklerini 

belirterek gençliğin 
sorunları üzerinde 
durdu. Kongreden 
sonra göreve gelen 
AKP Gençlik kolları 
Başkanı Adnan Kır 
lak ve ekibine hayırlı 
olsun diyen İlçe Em 
niyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, gençli 
ğin sorunlarının 
çözümünde herkesin 
üzerine düşen göre
vi yapması gerekti 
ğine dikkat çekerek 
'Uyuşturucuyla 
mücadele hepimizin 
sorunu. Maalesef 
sigara ve uyuşturu
cu kullanan çocuk
larımız var. Bunları 
engellemek için hep
imiz üzerimize dü 
şen görevi yap
malıyız' dedi.
BUSKİ'YE ZİYARET 
AKP Gençlik Kolları 
mn ikinci durağı 
BUSKİ Şube Müdür 
lüğü oldu. Gençlik 
Kolları Başkanı Ad 
nan Kırlak ve Yürüt 
me Kurulu üyeleri 
BUSKİ Şube Müdürü 
Haşan Türe tarafın

dan karşılandı. 
Gençlik Kolları 
Başkanı Kırlak, 
Kongre den sonra 
resmi kurum ve 
kuruluşlara 

ziyaretlerini 
gerçekleştir 
diklerini ifade etti. 
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti 
dile getiren Şube

Müdürü Haşan 
Türe, BUSKİ'nin 
Gemlik'te yaptığı 
çalışmalar 
hakkında 
bilgiler verdi.

Sosyal 
Güvenlik 
protesto 

edildi
Genel Sağlık ve 
Sosyal Sigortalar 
Yasa Tasarısı, İs 
tanbul'da yapılan 
açıkhava toplan
tısıyla protesto 
edildi.
Meclis Genel Kuru 
lu'nda önümüzde
ki hafta görüşüle
cek yasa tasarısı
na karşı bazı mes 
lek odaları, şendi 
kalar ve siyasi par 
tilerden temsilci 
ler, Kadıköy Altı 
yol'da biraraya 
geldi.
İskele Meydam'na 
kadar yürüyen 
grup, tasarıyı 
protesto etti.
Burada yapılan 
konuşmalarda, 
tasarının en çok 
kadınları ve genç
leri etkileyeceği 
ifade edildi

»UMURBEY DUGUN SflLONURI
•y, ..... s..... ■■■

r

IBBMELEIİ

İMİMİ KINA SALONU ÜCRETSİZ

süren
İnş. Zeytincilik Turizm Son. Tic. Itd. Şti.

. .. -JMIr P6ŞİN FİYATINA mw... 12 AV TAKSİT 
v ÜSTÇÜK KREDİ KARTI 

DERDİ OLMADAN
AtdtürkCaddesi Parsbey Mh. No:55 ■ Umurbey / GEMLİK

TEL: 0.224 525 17 00 - GSM: 05325464575- www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr
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Kış ortasında baharı yaşamak..
Her pazar günü gazetemizin 

çizeri Barış’ı Kültür Merkezi’nde 
ki Çocuk Korosu’na götürü 
yoruz.

Dün de aynı görevi yerine ge 
tirdikten sonra yakıcı güneşin al 
datıcılığında ‘Kumla’ya gidip, bir 
çay içelim’ dedim.

Kumla, Gemlik’e 6 kilometre 
uzaklıkta.

Yoldan Burçak öğretmeni alı 
yoruz arabamıza.

Şöyle bir düşündüm.
"Biz ne şanslı adamlarız" de 

dim kendi kendime.
Sıkıldın, Kumla, Büyük Kumla 

Narlı Köyleri burnumuzun di 
binde.

Umurbey Aytepe bir başka 
değişik mekan.

Sıkıldın Bursa’ya git.
Yolda iş ve gezi merkezi As 

Merkez, Özdilek Bursa Mağazası 
daha birçok gezilip gerektiğinde 
alışveriş yapabileceğiniz yer var.

Uludağ ise bir başka tercih 
mekanı..

Değişiklik arıyorsan Yalova 45 
dakika. İstanbul 180 kilometre.

İki, iki buçuk saat...
Hava da güzelse, seç seçe

bildiğim...
Bize kolay gelen Kumla olu 

yor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri guler@hotmail.com .

Bir adımlık yer.
Çay bahçelerinin civarında 

araç park edecek yer bulamı 
yoruz.

Ara bir sokağa aracımızı park 
edip, gezerek çay bahçesine 
giriyoruz.

Dışarıda nefis bir bahar 
havası var.

Biraz sert ama olsun.
Kumla oksijen bakımından 

çevrede tercih nedeni olan bir 
yer.

Herkes geziyor.
Hava temiz, güneş yakıcı.
Kış günü bahar buna derler.
Gazetelerimi alıyorum, çay 

bahçesine oturup, çaylarımızı 
ısmarlıyoruz.

Bir yandan çayları yudum
larken, bir yandan da gazetelere 
göz ucuyla bakıyorum.

Kumsalda yaz aylarında de 
nizi süsleyen fiber botlar karaya 
çekilip ters yatırılarak yazın gel 
meşini bekliyor.

Çocuklar kumlarla oynarken 
martılar ve karabataklar denizin 
üzerinde gidip geliyorlar.

Yükseklerde uçan bir martı, 
aniden denizin üzerine pike ya 
pıp, ağzında bir balıkla yeniden 
yükseliyor.

Masada oturmaktan sıkılan 
Bizim küçük oğlan, elinde koca
man bir tavla ile geliyor.

"Baba, tavla oynayalım" diyor.
Yazdan kalma bir ilgi bu.
Bizim tavlamız büyük tavlası 

değil.
Çocuk tavlası, zarı atıp 

sıralanan taşları gelen numaraya 
göre topluyorsun.

Kim önce bitirirse, birinci o 
oluyor.

Şimdi Barış olsaydı, yenil 
meye hiç tahammülü olmazdı.

Allah’tan yok.
Özgür çabuk sıkılıyor ve 

dışarıda dönen dönme dolaba 
kaçıyor.

Dönme dolap bizim çocuk

luğumuzdaki gibi tahtadan değil.
Demir aksam üzerine kurulu, 

motorlu.
Basit bir aygıt.
Çocukların oturacağı yerlere 

ise oyuncak arabalar koymuşlar.
İki çocuk neşe içinde dönüp 

duruyor.
Babaları fotoğraflarını çeki 

yor. Sonra yavaş yavaş dönme 
dolap duruyor.

İşleticisi yabancı değil.
Gemliklilerin yakından tanı 

dığı bir sima.
O müşteriye para bozdurmak 

isterken ben Özgür’ü araca 
bindiriyorum. Şarteli indiriyor ve 
dönme dolap dönmeye başlıyor.

Dönme dolap dönüyor., dönü 
yor. Arada çocuk çığlıkları duyu
luyor.

Neşeli ve mutlu...
Sonra İskeleye doğru yürüyo 

ruz. Hava bahar havası.
Deniz durgun, martılar uçu 

şu yor, karabataklar denize baş 
larını daldırıp çıkarıyor.

Belli ki balık arıyorlar..
Ayaklarım beni Kasap Hacı’ 

nın dükkanına götürüyor.
Mis gibi sucuk ve köfte 

kokusu yayılıyor ortalığa..
Kış ortasında baharı yaşıyo

rum Kumla’da doyumsuz.

Barzani’den PKK’ya dolaylı destek Gül Mısır’a gidecek
Mesut Barzani 
çelişkili açıkla
malarına devam 
ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki 
bölgesel yönetimin 
başkanı Mesut 
Barzani, 
Türkiye’nin 
terörist olarak 
gördüğü bir 
örgütü kendilerinin 
de terörist 
olarak kabul 
etmelerinin 
söz konusu 
olmadığını 
söyledi.
Irak'ın kuzeyini 
ziyaret eden İtalya 
Dışişleri Bakan

Yardımcısı Giovanni 
Vernetti'yle görüşen 
Barzani, gazeteci
lerin terör örgütü

PKK ile ilgili bir 
sorusu üzerine, 
terörü hem 
geçmişte, hem de

bugün destek
lemediklerini 
iddia etti.

Barzani, 
Türkiye'nin 
terörist olarak 
gördüğü bir 
örgütü kendilerinin 
de ille terörist 
olarak görmelerinin 
söz konusu 
olmadığını 
belirtti.
Mesut Barzani, 
Türkiye'nin 
operasyonlarını 
desteklemediklerini 
belirterek, 
bunun sorunun 
çözümü olmadığını 
öne sürdü.

Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Mısır 
Cumhurbaşkanı 
Hüsnü Mübarek'in 
resmi davetlisi 
olarak bugün bu 
ülkeye gidecek. 
Cumhurbaşkanı 
Gül, sah günü 
yapılacak resmi 
karşılama törenin 
ardından Cumhur 
başkanı Mübarek 
ile biraraya gele
cek. Kahire'deki 
temasları çerçeve 
sinde Mısır Meclis 
Başkanı Fethi 
Surur, Başbakan 
Ahmed Nazif ve 
Dışişleri Bakanı 
Ahmed Ebul Geyt'i 
de kabul edecek

Cumhurbaşkanı 
Gül, Arap Ligi 
Merkezi'ni ziyaret 
ederek, Genel 
Sekreter Amr Musa 
ile görüşecek. 
Cumhurbaşkanı 
Gül, Türk ve Mısırlı 
iş adamlarının 
katılımıyla düzen
lenecek Türkiye- 
Mısır İş Forumu'n 
da konuşacak.
Gül,çarşamba günü 
Kahire'nin dışındaki 
"6 Ekim Sanayi 
Şehri"nde kurula
cak Türk Sanayi 
Bölgesi'nin temel 
atma törenine 
katıldıktan sonra 
Mısır'ın İskenderiye 
kentine geçecek.

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (O 532) 353 34 56

MM IBM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset |5W Catei Bofa S(ttMB gemlik

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

BONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:uler@hotmail.com
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Verem Savaş Haftası ödülleri dağılıldı
Ercüment ESEN
Verem Savaş 
Haftasının 61 .yıl 
dönümü nedeniyle 
ve Gemlik Verem 
Savaş Derneği 
Başkanlığı ile 
Gemlik Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan İlk ve Orta öğre
tim okulları arasında 
ortaklaşa düzenle
nen resim, şiir ve 
kompozisyon yarış
masında dereceye 
giren öğrencilere 
ödülleri önceki gün 

I Gemlik Özdilek 
tesisleri nde düzen
lenen törenle verildi. 
İlköğretim okul 
öğrencileri arasında 
da kompozisyon 
yarışmalarında dere
ceye giren öğren
cilere Gemlik 
Özdilek Tesislerinde 
düzenlenen İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan,Gemlik 
Verem Savaş Derne 
ği Başkanı Sevgin 
Arseven, Dernek 
yönetim kurulu

i üyeleri Gemlik Özdi 
lek Mazağa Müdürü 
Ahmet Tuna'nın 
yanı sıra dereceye 
giren öğrencilerin 
aileleri ve okul 
müdürleri katıldı. 
Ödül töreninde kısa 
bir konuşma yapan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, her yıl 
olduğu gibi bu yılda 
Gemlik Verem Savaş 
Derneği ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz yarış 
mada dereceye giren 
öğrencilerimizi bir 
kez daha kutluyor 
başarılarının devamı 
nı diliyorum. Ayrıca 
ödül törenini düzen
lediğimiz Gemlik 
Özdilek Mazağa Mü 
dürü Ahmet Tuna'ya 
da katkılarından 
dolayı teşekkür 
ederken, yanşama 
gösterilen ilgiden

;---4---------

memnun kaldığını 
ifade etti.
Gemlik Verem Savaş 
Derneği Başkanı 
Sevgin Arseven ise 
törende yaptığı 
konuşmada Verem 
Savaş Haftası’nın 
61 .yıl dönümü nede 
niyle ve Gemlik

Verem Savaş 
Derneği Başkanlığı 
ile Gemlik Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından İlk ve 
Orta öğretim okulları 
arasında ortaklaşa 
düzenlenen resim, • 
şiir ve kompozisyon 
yarışmasında dere

ceye giren öğrenci
leri kutlayarak 
başarılarının 
devamını diledi. 
Konuşmaların 
ardından, Verem 
Savaş Haftası etkin
likleri dolayısıyla 
düzenlenen, kom
pozisyon, resim ve

şiir yarışmalarında 
dereceye giren öğ 
renciler kitap ve kır
tasiye malzemele 
rinden oluşan 
ödüller verildi. Ödül 
töreninin ardından 
Gemlik Özdilek 
tesisleri restoran 
bölümünde yarış
malarda dereceye 
giren öğrenciler 
ile velilerine 
yemek verildi.
Yarışmada dereceye 
giren öğrenciler ise 
şöyle belirlendi: 
İlk öğretim Okulları 
resim yarışmasında: 
Gemlik Şehit Ethem 
İlköğretim Okulun 
dan Meryem Kurtay 
birinci, Gemlik Na 
mık Kemal İlköğre
tim Okulundan Ozan 
Sefa Işık ikinci olur 
ken, Gemlik Gazi 
TSO İlköğretim 
Okulundan Burçak 
Ulaş üçüncü olurken 
ödülleri Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından verildi. 
İlk Öğretim Okulları 
şiir yarışmasında; 
Gemlik Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 7/A 
sınıfından Başak 
Karakoç birinci, 
Gemlik Gazi TSO 
İlköğretim Okulu 5/A 
sınıfından M. Batu 
han Karakaş ikinci, 
yine Gemlik Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu 7/A sınıfından 
Gamze Koçum ise 
üçüncü olurken 
ödülleri ise Şube 
müdürü Hüseyin Zan 
tarafından verildi. 
İlk öğretim Okulları 
Kompozisyon yarış
masında; Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu 7/A sınıfından 
Gamze Bakır birinci 
olurken, Gemlik Gazi 
TSO İlköğretim 
Okulu 7/ E sınıfından 
Merve Şahin ikinci 
oldu. İlk okullararası 
kompozisyon yarış
masında dereceye 
giren öğrencilerin 

ödüllerini ise Gem 
lik Verem Savaş Der 
neği Başkanı Sevgin 
Arseven verdi.
Orta öğretim Okul 
lan resim yarışma 
sında; Gemlik Celal 
Bayar Anadolu Lise 
si’nden Hyuryu 
Rafetova Duranova 
adındaki öğrenci 
resim yarışmasında 
ödüle laik görülen 
tek öğrenci olurken 
hediyeleri İsmail 
Çokal tarafından 
verildi. Orta öğretim 
Okulları şiir yarış
masında: Gemlik 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerinden 
Büşra Demir birinci, 
Gemlik Lisesinden 
Dilay Üç, yine Gem 
lik Lisesi’nden Dam 
la Yumru ise üçüncü 
oldu. Başarılı öğren
cilerin ödülleri ise 
Ercan Akbaş tarafın
dan verildi.
Orta öğretim 
Okulları Kompozis 
yon yarışmasında; 
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi öğrencilerin 
den Hilal Eşrefoğlu 
birinci, Gemlik Celal 
Bayar Anadolu Lise 
si Okulundan Zey 
nep Dönmez ikinci 
olurken yine 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Okulu öğrenci
lerinden Merve 
Dede ise üçüncü 
oldu. Orta 
öğretim Okulları 
Kompozisyon 
yarışmasında 
dereceye giren 
öğrencilerin 
ödülleri ise 
Gemlik Özdilek 
Mazağa Müdürü 
Ahmet Tuna 
tarafından verildi. 
Tören, ödül 
törenlerinin 
ardından 
yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrenciler ile veli 
ve öğretmenlerine 
verilen yemekle 
son buldu.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR... 
D A V E Tİ YE BİZİM İŞİMİZ ....

Körfez Ofset
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No :

MATBAACILIK - YAYINCILIK - 
REKLAMCILIK

3/B GEMLİK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



14 Ocak 2008 Pazartesi Gemlik KBrffez Sayfa 7

Mevlana’nın 800. doğum yılı kutlandı
Ercüment ESEN
Mevlana 
Celaleddin-i 
Rumi'nin 800. 
doğum yıldönümü, 
ilçemizde de 
çeşitli etkinliklerle 
kutlandı.
Mevlana’nın 800. 
Doğum yılı haftası 
görkemli bir 
törenle anıldı. 
Gemlik Lale Kemal 
İlköğretim Okulu 
tarafından Gemlik 
Belediyesi Kültür 
Merkezinde 
düzenlenen 
Mevlana’nın 800 
Doğum yılı haftası 
çeşitli etkinliklerle 
Kutlandı.
Kültür Merkezi’nde 
yapılan kutlamaya 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
İlçe Milli Eğitim 
Mehmet Ercüment, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut Okul müdür
leri, sivil toplum 
temsilcileri ve 
vatandaşlar

katıldılar.
Mevlana Haftası 
etkinliklerine 
konuşmacı olarak 
katılan Lale Kemal 
İlk Öğretim Okulu 
Müdürü Hayrettin 
Minare, Gemlik 
Kaymakamı Meh
met Baygül, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
İlçe Milli Eğitini 
Müdürü Mehmet 
Ercümen Mevla 
na’nın hayatı ve 
yaşamı hakkında

Mehmet Baygül 
katılımcıları 
bilgilendirdi.
Kutlamalar,

Mehmet Turgut Mehmet Ercümen Hayrettin Minare
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Oklu 
öğrencilerince

hazırlanan 
tiyatro, şiir ve 
tasavvuf müziği

eşliğinde yapılan 
sema gösterisiyle 
sona erdi.

[21 smurıııuıiiBiiiıtiw
baytaş* www.baytasinsaat.com.tr

Soğuk ve yağışlı 
hava sürecek

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

MANASTIRCA MÜSTAKİL VİLLALAR
200 m2 4+13 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 İşyeri___________
www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

Soğuk ve yağışlı 
hava etkisini 
sürdürecek.
Kıyı bölgelerde hafta 
sonuna kadar yağış 
görülecek.
Kuzey, iç ve doğu 
kesimlerde hava 
sıcaklığı 2-4 derece 
artacak.Yetkililer, iç 
ve doğu bölgelerde 
ise kuvvetli buzlan
ma ve don olayına 
karşı uyardı. 
Marmara'nın batısı 
ve kıyı Ege, haftaya 
yağışla başlayacak. 
Yağış genellikle yağ
mur şeklinde olacak. 
Edirne ve çevresinde 
ise kar yağışı bek
leniyor. Sah günü 
Marmara'nın güney 
ve batısı, Ege ve batı 
Akdeniz yağışlı 
geçecek.
Yağışlar kıyılarda 
yağmur, iç kesimler

de karla karışık yağ
mur ve kar şeklinde 
olacak.
Çarşamba günü, 
yurdun kuzey ve batı 
kesimleri parçalı çok 
bulutlu, batı ve orta 
Akdeniz kıyıları yağ
murlu, diğer yerler 
parçalı ve az bulutlu 
geçecek.
Hava sıcaklığı yur
dun kuzey, iç ve 
doğu bölgelerinde 2 
ile 4 derece artacak. 
Ancak sıcaklık artışı 
don ve buzlanmayı 
önleyemeyecek.
İç ve doğu bölgel
erde kuvvetli buzlan
ma ve don olayı ile 
Marmara, İç ve Doğu 
Anadolu bölgelerin 
de voğun olmak 
üz> sis beklendi 
ğinden sürücülerin 
tedbirli ve dikkatli 
olmaları gerekiyor

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Verem ilaçları 
artık ücretsiz

V

Sağlık Bakanlığı, 
insanlık tarihinin en 
eski hastalığıyla 
ciddi biçimde 
mücadele ediyor. 
Verem hastalığında 
doğrudan gözetimli 
ve aktif sürveyans 
tedavi yollarını 
izleyen bakanlık, 
verem hastalarının 
ilaçlarını ücretsiz 
yeriyor.
İlaçla tedavide 
yüzde 100 başarı 
sağlanan verem 
hastalığında, ilaçlar 
paketleniyor ve 
hasta nerede olursa 
olsun ayağına kadar 
gönderiliyor. 1930'lu 
yıllardan beri 
Türkiye'de görülen, 
bulaşıcı hastalıklar 
listesinde ilk sıralar
da yer alan vereme 
karşı Sağlık 
Bakanlığı harekete 
geçti.İhbarı zorunlu 
hastalıklar arasında 
yer alan veremde, 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün rakam

larına göre dünyada 
her yıl 1.6 milyon 
kişi verem nedeniyle 
hayatını kaybediyor. 
Ankara İl Sağlık 
Müdürü Uzman. Dr. 
Mustafa Aksoy, 
veremden 
arındırılmış bir 
Türkiye'yi ortaya 
koymak istediklerini 
belirterek, "Hastalık 
uzun ve dikkatli bir 
tedavi süreci istiyor. 
Ancak ilaçların 
pahalı olması birçok 
hastanın direncini 
kırıyor. Artık hastalar 
ilaca hiçbir ücret 
ödemiyor. Hastanın 
ilaçları paketleniyor. 
Bütün bunları Sağlık 
Bakanlığı karşılıyor. 
Verem hastalığında 
ilaç tedavisi kadar 
diğer tedavi yolları 
da önemlidir.
Türkiye'de 2003 
yılından beri veremle 
mücadelede aktif 
sürveyans 
yöntemi izleniyor" 
diye konuştu.

Beklenen dogalgaz deniz yoluyla çelil
İran'ın bölgesindeki 
kış şartlarını öne 
sürerek geçen hafta 
içerisinde 
Türkiye'ye verdiği 
doğalgazı tamamen 
kesmesinin ardın
dan yaşanan gaz 
sıkıntısına bir nebze 
de olsa çözüm ola
cak doğalgaz, 
deniz yolu ile 
Cezayir'den geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Cezayir'den 
Marmara Ereğlisi'ne 
58 bin metreküp 
doğalgaz götürmek

‘Matkap’ta bir gözaltı daha
"Matkap" operas ettikleri belirlenen kapsamında da serbest bırakılmış,
yonu kapsamında bir suç örgütüne arandığı ve ancak savcılığın
hakkında yakalama yönelik operasyon "Yeşil" kod adlı itirazı üzerine,
emri bulunan bir kişi başlattı. Mahmut Yıldırım'la hakkında yeniden
daha İstanbul'da Operasyonda, ilişkili olduğu yakalama emri
gözaltına alındı. 7 kişi gözaltına belirlendi. çıkartılmıştı.
İstanbul İl Jandarma alındı. Sözkonusu Matkap operasyonu
ekipleri, çeşitli Bu kişilerden kişi, daha önce kapsamında daha
suçlara karışan ve birinin, "Matkap sevkedildiği önce de 4 kişi
haksız kazanç elde Operasyonu" mahkemece tutuklanmıştı.

te olan 279 metre 
uzunluğundaki 81 
bin 337 grostonluk 
"Mosthafa Ben 
Boulaid" isimli 
tanker, yoğun sis 
sebebiyle Çanakkale 
Boğazı'nın deniz 
trafiğine kapatılması 
üzerine bir süre 
girişte beklemek 
zorunda kaldı.
Sisin saat 11.00 
sıralarında etkisini 
kaybetmesinin 
ardından Ege 
Denizi'nden 
Çanakkale

Boğazı'na giren dev 
doğalgaz tankeri 
saat 12.30 sıraların
da boğazın en dar 
yeri olan Kilitbahir 
önlerine geldi. 
Güvenlik açısından 
3 römorkörün de 
refakat ettiği dev 
doğalgaz tankeri 
sebebiyle boğaz tek 
taraflı olarak deniz 
trafiğine
kapatıldı.Yetkililer 58 
bin metreküp doğal- 
gazın Marmara 
Ereğlisi'ne 
götürüldüğünü 

belirterek boğazın 
saat 13.45'ten 
itibaren yeniden 
trafiğe açılacağını 
bildirdi. 
Bu arada 
BOTAŞ yetkilileri 
ise 58 bin metreküp 
sıvılaştırılmış 
doğalgazın 
gerekli dönüşüm 
çalışmasının 
ardından yaklaşık 

35 milyon 
metreküp 
doğalgaza eşit 
olacağını 
belirtti.

g BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN İ
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYIŞ |
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa t
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE g 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı B
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Bağ-Kur Sânayi 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
J Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Pasaportlar yenileniyor
Sahteciliğe karşı 
güvenlik unsurları 
içerecek yeni pas
aportların, yılın 
üçüncü çeyreğinden 
itibaren verilmeye 
başlanacağı 
bildirildi.
CHP Aydın 
Milletvekili Özlem 
Çerçioğlu'nun soru 
önergesini cevap
layan İçişleri 
Bakanı Beşir 
Atalay, yeni 
tasarlanan pa 
saportları basacak 
makineler ve üzer
lerine konulacak 
çiplerin alımı için 
ihale yapıldığını 
bildirdi.
Atalay, "Yeni 
pasaportlar 2008 
yılının üçüncü

çeyreğinden 
itibaren vatan
daşlarımıza 
verilmeye 
başlanacak" dedi. 
Yeni tasarlanan 
pasaportlar, 
eskisine göre daha 
küçük olacak ve 
üzerlerinde çip 
bulunacak.

Fotoğraflar, 
yapıştırma değil 
yazdırma usulü ile 
kaydedilecek. 
Sadece düzen
lendiği süre 
içerisinde 
kullanılabilecek, 
temdit ve refakat 
haneleri 
bulunmayacak.

T MA . “SUYUNUB0ŞAHARC4MA'
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Tl1 ABONE OLDUNUZ MU
11rnriHAtıABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Yoksulun enflasyonu 
yüzde 10,19

DİSK'e bağlı Birleşik 
Metal-İş Sendikası 
tarafından yapılan 
araştırmada, en yok
sul yüzde 20'lik 
kesim için yıllık 
enflasyonun yüzde 
10,19 düzeyinde ger 
çekleştiği belirtildi. 
Birleşik Metal-İş 
Araştırma Dairesi, 
"Türkiye İstatistik 
Kurumu Tüketici 
Fiyat Endeksi, 
Madde Fiyatları ve 
2003 yılı Hane Halkı 
Tüketim Anketi 
sonuçları üzerinden 
yapıldığı" bildirilen 
araştırmayla, Aralık 
ayı için gelir ve har
cama gruplarına 
göre enflasyon oran
lan ile Temel 
Harcama Endeksini 
hesapladı.
Araştırmada, yıllık 
enflasyonun Türkiye 
ortalaması için 
yüzde 8,40 olarak 
açıklandığı anım
satılarak, buna 
karşın en yoksul 
yüzde 20'lik kesim 
için enflasyonun 
yüzde 10,19 
düzeyinde gerçek
leştiği kaydedildi. 
Araştırmada, bu 
oranın, en zengin 
yüzde 20'lik kesim 
için yüzde 8,08'1 ik 
enflasyonu geride 
bıraktığına dikkat 
çekildi.
Kira, ekmek ve toplu 
taşıma fiyatları

tuurıı ıu clıılı iitui tuntıl

üzerinden, harcama 
kalıbı ağırlıkları da 
dikkate alınarak 
hazırlanan Temel 
Harcama 
Endeksi'nin ise yıllık 
yüzde 15,97 oranın
da arttığı belirtilen 
araştırmada, 
"Kiralardaki yıllık 
artış yüzde 17,76, 
ekmekteki artış 
yüzde 18,91 toplu 
taşıma ulaşımında 
yüzde 3,43 oldu. 
Meyvede yüzde 
34'lük fiyat artışı 
ortalama olarak 
enflasyonun yak
laşık 4 katı 
düzeyinde gerçek
leşirken, süt ve süt 
ürünlerinde artış 
oranı yüzde 31 oldu" 
tespitine yer verildi. 
Çeşitli kriterlere 
göre asgari ücretin 
geçen yılkı "reel 
kaybın" da hesap
landığı araştırmada, 
asgari ücrette, 
Temel Harcama 
Endeksi karşısında 
yüzde 6,74, TÜFE'ye 
göre yüzde 0,56 
oranında kayıp 
olduğu belirlendi. 
Araştırmaya göre, 
gelir gruplarına göre 
enflasyon, önceki 
yılın Aralık ayına 
kıyasla en yoksul
dan en zengine kes
ime doğru sırasıyla 
yüzde 10,19, 9,79, 
9,45, 9,06 ve 8,09 
oranında arttı.

aro ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

IBMfflEÛra KESİN Hiziffrillizvm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel:51J11«CepTel:0.5î2 779 91M

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

GBMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı (Rezervasyon
BEYAZ melek Tel 5 513 33 21)
O KADIN
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B]T 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestjj yâfhszl 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Orhangazi Genglerbirligi galibiyete hasret; M

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Deplasmanlı Süper 
Gençler Liginde 
maçlarını Gemlik'te 
oynayan Orhangazi 
Gençlerbirliği 
konuk ettiği Inegöl- 
spor'a 2-0 yenildi. 
Maça hızlı başlayan 
İnegölspor 9. dakika 

da Murat'la 1-0 öne 
geçti. İlerleyen 
dakikalarda İnegöl- 
spor'dan Murat ve 
Ali'nin yakaladığı 
yüzde yüz gollük 
pozisyonlara engel 
olan Gençlerbirliği 
kalecisi Ufuk ilk 
yarı farkın açılmasını 

önledi.
İkinci yarının hemen 
başında 48 dakikada 
Refik'le 2-0 öne 
geçen İnegölspor 
karşısında başa 
baş mücadele eden 
Gençlerbirliği gol 
yollarında etkili 
olamayınca maç 2-0 

İnegölspor'un 
galibiyetiyle bitti. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Özgür Uçak (8) H. 
Talha Çalışye (8) 
Emre Parmaksız (8) 
ORH.
GENÇLERBİRLİĞİ : 

Ufuk (6) İbrahim (5) 
Hakan (5) Erdem (4) 
(Cüneyt 3) Murat (5) 
Ahmet (5) Haşan (4) 
Onur (5) (Uğur Tayar 
3) Uğur Geriz (4) 
Türker (5) Taygun (4) 
İNEGÖLSPOR : 
Erdi (5) Refik (6) 
(Ali 3) Tayfun (5) 

Osman (5) Metin 
(5) Ramazan (6) 
Furkan (4) (Mustafa 
3) Ali (6) Murat (6) 
(Mesut 2) Fatih 
Türkmen (6) Fatih 
Çağlın (6) 
GOLLER : 
Dk. 9 Murat, Dk. 48 
Refik (İnegölspor)

Öz Karadenizspor: 1 Burgazspor: 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

14-16 grubunda 
3 puanlı Öz 
Karadenizspor 
son maçında 
Burgazspor'la 
yeni şemeyerek 
puanları 
paylaştı 1-1 
Maça iyi başlayan 

Öz Karadenizspor, 
6 dakikada 
Muharrem'in 
ayağından 
bulduğu golle 
1-0 öne geçti. 
22 dakikada 
Burgazspor'dan 
Buğra duçumu 
1-1 yaptı ve ilk yarı 

bu skorla bitti. 
İkinci yarıda iki 
takım da yakaladık
ları pozisyonları 
gole çeviremeyince 
maç 1-1 
berabere bitti.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:

Samet Noyan (8) 
Fatih Türköz (8) 
Tuncay Kurt (8) 

ÖZ 
KARADENİZSPOR : 
Görkem (4) Ümit (4) 
Ömer (4) İsmail (5) 
Murat (4) Çağrı (4) 
(Orhan 4) İsmail (5) 
Muharrem (5)

Ömer (5) Mehmet (4) 
(Tolga 3) Ömer 
(4) Ahmet (4) 
BURGAZSPOR: 
Halil (4) İsmail 
(4) M. Yiğit Alsay 
(4) Halil Altekin (4) 
Mehmet
Gültekin (4) 
Yasin Sezgin (5)

Muhammet (4) 
(Emre 3) Ülken (4) 
Gökhan (3) 
(Kadir 3) Şerif (4) 
Buğra (4) 
GOLLER : 
Dk. 6 Muharrem 
(Öz Karadenizspor) 
Dk. 22 Buğra 
(Burgazspor)

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0,536) 222 07 12
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Diş çıkaran 
bebek daha çabuk 

hasta olur

Aşırı terleme tarihe karışıyor

Çocuk Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Cihan 
Berkarda, çocukların 
diş çıkarma döne
minde daha çabuk 
hasta olabileceğine 
dikkat çekti.
Diş çıkarma belirtileri 
ve şiddetinin bebek
ten bebeğe değiştiğini 
belirten, Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Cihan Berkarda, 
"Bebeğin ateşi 38 
dercenin üzerinde ve 
ishali varsa, diş 
çıkartma ile aynı anda 
başlamış farklı bir 
hastalığın belirtileri 
olabilir. Bebekler diş 
çıkartırken hastalık
lara daha yatkın 
olurlar ve iyileşmeleri 
daha sorunlu olabilir. 
Sağlıklı bebeklerin 
dişleri ortalama 6-7 
aylıkken çıkmaya 
başlar. Diş çıkartma 
3-4 aylıkken de çıka
bildiği gibi, 12-16 ayı 
da bulabilir. Bu 
kalıtım ile anne ve 
babadan geçebilen bir 
özelliktir. Dişlerin 

tamamlanmasının 
genellikle 27-29 aya 
kadar sürebilir. Anne, 
babalar bu dönemde 
dikkatli olmalıdır. Bu 
dönemi rahat atlat
mak için bebeğinize 
çiğneyecek bir şeyler 
verin. Bebeğin 
çiğneyerek diş etlerini 
kaşıyabilir. Diş etler
ine temiz ve soğuk 
bezle masaj yapın ve 
hafifçe uyuşturmak 
için doktor önerisiyle 
verilen diş jetlerinden 
beslenme önceleri diş 
etlerine sürün" dedi. 
Diş kaşıyıcı seçerken 
ürünün plastik ve 
boyalı olmamasına 
dikkat edilmesi 
konusunda 
ebeveynleri uyaran 
Berkarda," Boyalı 
ve plastik ürünler 
çocuklarda isten
meyen rahatsızlıklara 
neden olabilir. 
Bebeğinizin çok 
sıkıntısı varsa, 
doktorunuza 
danışın" şeklinde 
konuştu.

Genelde nedeni 
bilinmeyen ve çok 
çeşitli sebeplere 
bağlı olarak gelişe
bilen aşırı terleme, 
toplumun yüzde 
Tinde görülüyor. 
Uzmanlar kişide 
"sosyal fobi” haline 
dahi gelebilen 
bölgesel aşırı ter
lemenin "Endoskopik 
Transtorasik 
Sempatektomi" 
yöntemi ile son bula
cağını söylüyor. 
Bu yöntemle kamera 
ile göğüs boşluğuna 
girilerek operasyon 
gerçekleştiriliyor. 
Göğüs Cerrahisi 
Uzmanı Doç. Dr. 
Serdar Han, yaptığı 
açıklamada, genelde 
el, yüz, ayak ve 
koltuk altlarında 
görülen aşırı ter
lemenin yüzde 
30 oranında genetik 
olduğunu söyledi. 
Görülme sıklığının 
18-30 yaş arasında 
olduğunu belirten 
Serdar Han, “Bu 
durum 10 yaşında 
başlar, 60 yaşında 
biter” dedi.- 
“BÖLGESEL 
AŞIRI TERLEME 
İŞ VE SOSYAL 
YAŞAMI BÜYÜK 
ORANDA 
ETKİLİYOR”- 
Doç. Dr. Serdar Han, 
bölgesel aşırı terleme 
sorununu yaşayan 
kişilerde “sosyal

fobi” haline gelebilen 
durumların da ortaya 
çıktığına dikkati 
çekti. Yüzü terleyen 
kişilerin başkaları 
tarafından sinirli ve 
sıkılgan olarak algı
landığını belirten 
Han, el terlemesinin 
ise kişileri sosyal 
ilişkilerden uzak
laştırdığını belirtti. 
Serdar Han, bölgesel 
aşırı terleme soru
nunun kişileri iş ve 
sosyal yaşamlarında 
kendilerini sınırladı 
ğını ve çekingen 
kişiler haline getir 
diğini belirtti. Ortaya 
çıkış nedeni bilinen 
aşırı terlemelerde 
sebebe yönelik 
tedavi uygulandığını 
kaydeden Han, sebe
bi belli olmayan ter
lemelerde ise "Endos 
kopik Transtorasik 
Sempatektomi" adı 
verilen cerrahi 
operasyon ile yüzde 
98'e varan oranda 
başarı elde ettiklerini 

bildirdi. Genel 
anestezinin uygu
landığı bu yöntemle 
koltuk altından ince 
bir keşiden kamera 
ile göğüs boşluğuna 
girilerek sempatik 
sinir görüntüleniyor. 
Buradan el, yüz, 
koltuk altı terleme
sine göre uyaran, 
sempatik sinir klipsle 
yakalanarak veya 
keserek iptal ediliyor 
ve ter bezleri ile 
bağlantısı kesiliyor. 
Yarım saat ile bir 
saat arasında süren 
operasyonun ardın
dan el terlemeleri 
yüzde 98, koltuk altı 
terlemeleri yüzde 94. 
yüz terlemeleri ise 
yüzde 85 oranında 
son buluyor. Ayak 
terlemesinde ise 
karın bölgesinden 
yaklaşılan bir 
operasyon gerçek
leştiriliyor. Ancak 
uzmanlar ayak 
terlemesinin el 
terlemesi ile 

beraber görüldüğü 
durumlarda göğüsten 
girilerek yapılan 
bu operasyonun, 
ayak terlemesinin 
de önüne geçebile
ceğini kaydediyor. 
KALP 
HASTALARINA 
YASAK- 
Büyük oranda 
başarı sağlayan 
yöntem, ciddi 
kardiovasküler 
rahatsızlığı olanlar, 
akciğer yetmezliği 
ile tedavi edilemeyen 
hipertiroidizme sahip 
olanlarda uygu
lanamıyor. Yöntem 
bazı riskleri de 
beraberinde 
getiriyor. Cerrahi 
tedaviye bağlı 
komplikasyonlar 
binde 1 oranında 
görülüyor.
Göğüs Cerrahisi 
Uzmanı Doç.
Dr. Serdar Han 
cerrahi operasyona 
bağlı olarak göz 
kapağında düşme 
veya gözbebeğinde 
küçülme yaşandığını 
belirtti. Cerrahi 
sonrasında refleks 
terlemelerin ae ola
bileceğini belirten 
Han, "Elde, koltuk 
altında ya da yüzde 
azalan terlemeler 
başka yerlerde 
görülebilir. Ancak 
bunlar da zamanla 
azalır veya 
kaybolur" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

i

VAPUR - FERİBOT

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

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

■
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

H
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 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 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 işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 613 46 21 *111
Su Arıza Yalnız 185

T
TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
14 Ocak 2008 Pazartesi 

GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 48 

Tel: 513 40 52 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2952 

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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I Basketbol sewwersaBia

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yıldız Erkekler 
Bursa İl 
Birinciliğinde 
maçlarını başarıyla 
oynayan Gemlikspor 
Besketbol takımı 
bu akşam kapalı 
salonda Nilüfer 
Belediyespor'la 
karşılaşıyor.
Bu yıl ilk kez kurulan

ve Gemlikli gençler
den oluşturulan 
kadrosuyla alt yapısı 
olan kulüp takım
larıyla mücadele 
eden Gemlikspor 
Basketbol takımının 
tek ihtiyacı taraftar 
desteğinin olmaması. 
Gemlikteki maçlarını 
15-20 kişilik seyirci 
önünde oynayan ve 
destek bulamayan

genç basketçiler 
bu akşam 
oynayacakları 
Nilüfer Belediyespor 
karşısında 
salonun seyirciyle 
dolmasını 
bekliyorlar. 
Bu akşam İlçe 
Kapalı Spor 
salonunda oynana 
cak olan maçın 
başlama saati 17.00

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
Sezonluk Abone Fi* 35.00- YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM : 0.546 517 52 82

Gemlikspor son maçında yıkıldı: 3-1

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
14-16 grubunda son 
maçını oynayan 
Gemlikspor, grup 
birincisi Mudanya 
şpor'a 3-1 yenildi. ’ 
İlk yarıda '• 
Mudanya'da oyna 
nan maçta 2-0 öne 
geçmesine rağmen 
sahadan 3-2 yenik

ayrılan Gemlikspor, 
dün oynanan son 
maçta yine 1-0 önde 
götürdüğü maçı 3-1 
verdi.
Maça çok iyi 
başlayan Gemlik 
spor, 33 dakikada 
Berkan'la 1-0 öne 
geçti. Yakaladığı 
pozisyonları gole

çeviremeyen kırmızı 
beyazhlar ilk yarıyı 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda 'iki 
tarafın da gol için 
mücadele verdiği 
maçta konuk 
Mudanyaspor arka 
arkaya bulduğu 
gollerle sahadan 3r1 
galip ayrıldı.

SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Murat Avak (8) 
Tuncay Kurt (8) 
Fatih Türköz (8) 
GEMLİKSPOR : 
Bilal (4) Rafet (6) 
(Doğukan 2) 
Veysi (5) İzzet (5) 
Yasin (5)

Adnan (5) Murat (4) 
(Ömer 3) Veda (5) 
(Mehmet 2) 
Berkan (6) 
Metin (5) Eyüp (5) 
MUDANYASPOR : 
İlker (5) Yunus (4) 
(Görkem 4) Oğuz (5) 
Ali Buğra (5) Buğra 
(6) Kamil (6) İbrahim 
(4) (Selahattin 5)

Ferhat (4) (Eren 4) 
Ali Şentürk (6) 
Okan (6) Murat (6) 
GOLLAR : 
Dk. 33 Berkan 
(Gemlikspor) 
Dk. 68 Murat 
Dk. 77 Ali 
Şentürk Dk. 78 
Selahattin 
(Mudanyaspor)

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


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- DGNİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSCSUAR 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZ€M€L€Rİ

GEMLİK’İN İLKGÛNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Ocak 2008 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com infofö gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELL!

ARAÇLAR KİRALANIR.
"Kiralayın, araca yatırım yapmayın." 

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in önergesine cevap geldi

»
V

lef yasağa uymuyor
Gemlik Orhangazi karayolu üzerinde

4 bulunan Karsak Boğazı’nda meydana 
gelen trafik kazalarının önlenmesi için 
Türkiye Büyük Millet Medisi’ne Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel tarafından ve 
rilen soru önergesine İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay’dan cevap verildi. Bakan Atalay, 
“Karayolları Bölge Müdürlüğü, Yalova isti 
kametinden gelen araçların kırmızı ışıkta 
beklefken sola doğru virajın bulunması ve 
Gemlik istika metine doğru yolun hafif eği 
limli olmasının, sürücülerin de süratli bir 
şekilde kavşağa yaklaşmasından dolayı 
sinyalizasyon kurulmasının problem oluş
turacağını belirtmişlerdir” dedi. Syf 3 ’de

GüneBakış
Kadri GÜLER 

fcAA’-V'I kadri guler(3)hotmail.com

e-okul sancılı sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretim yılı başında 

bilişim teknolojisini, Bakanlığın tüm birim
lerinde internet üzerinden iletişim ile sür 
dürme kararı aldı.

Bunun adına da "e-okul" dendi.
e-okul uygulaması 17 Eylül tarihinden beri 

devam ediyor.
Ediyor da, sancılı bir şekilde devam edi 

yor.
Okul müdürlerinin sorumlu tutulduğu bu 

uygulama, çağın gereğini yerine getirme 
bakımından çok mükemmel bir projedir.

Ammmaa.. Devamı sayfa 5'de

Kemal Akıt 
Mısır yolcusu

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, bugün TOBB heyeti ile 
Mısır’ın başşehri Kahire’de yapılacak olan panele 
katılacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de 
katılması beklenen panelde TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu "Türk Ekonomisinde Son Geliş 
meler ve TOBB Etkinlikleri ve projeleri" konulu 
sunuş yapacak. Toplantıda DEIK, IKV, TEPAV ve 
MPM, OSBÜK Başkanları birer konuşma 
yapacak. Heyet, 18 Ocak’ta Türkiye’ye dönecek

Ziraat Odası eğitim seminerlerine başladı
Gemlik Ziraat Odası Baş
kanı Ali Çelik, köylere yöne 
İlk başlattığı eğitim semi
nerlerinde üreticiye tarımın 
ekonomik şekilde nasıl 
yapılacağını anlatıyor. 
Çelik, Gemlik olarak zeytin 
üretmekten başka alternatifi 
olmayan bölgelerin devlet 
tarafından mutlaka korun
maları gerektiğini, çünkü 
zeytin ağacının üretime 
geçmesinin en az 7-10 yılı 
aldığını söyledi. Sayfa 2’de

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
M

Ciğerci kedileri....
Çıkarlar insanların kişiliğini bozdu.
Değerler kayba uğradı.
Ortalık sağdan sola soldan sağa fırıl

daklarla doldu.
Gazeteler de AKP yağdanlıklarından 

geçilmiyor.
Hangisinin sayfalarını açsan "yanaş 

ma"larla karşılaşıyoruz..
Sanatçılar..
Siyasetçiler, 
Gazeteciler..
İşadamları..
Yaranma yarışındalar..
Yükselen trendin ilgi ve sevgisine 

mazhar olmak için ellerinden geleni 
yapıyorlar.

Dolayısıyla Cumhuriyet, laiklik, hukuk, 
ilkeler, devrimler yerle yeksan..

Varsa yağcılık, yoksa yağdanlık..
Ama zor...
Yağ dozunu ayarlamak...
Geçenler de ne demişti başbakan..
Şu zevceleri AKP'den milletvekili 

seçilen karikatürist için..
"Cumhurbaşkam'na sataşmıyor..
Hep benimle ilgili olumsuz karikatürler 

çiziyor.."
Söz konusu karikatürist Gül'ün aile 

dostu..
Birlikte yiyip içiyorlar..
Onun için yemek yediği sofraya çamur 

atmıyor..
Doğrusu vefalıymış..
Ancak başbakanı da üzüyor..
Demek ki karikatüristin ve bil cümle 

yağcıların yağlama dengelerine dikkat 
etmesi şart.

Yoksa her an hüsranla karşılaşabilir..
Yaşadığımız ibretlik davranışlar bana 

Orhan Veli'nin bir şiirini anımsattı;
"Uyuşamayız, yollarımız ayrı;
Sen ciğercinin kedisi, ben sokak 

kedisi;
Senin yiyeceğin, kalaylı kapta;
Benimki aslan ağzında;
Sen aşk rüyaları görürsün, ben kemik.
Ama seninki de kolay değil, kardeşim;
Kolay değil hani;
Böyle kuyruk sallamak tanrının günü."

Ziraat Odası eğitim 
seminerlerine başladı

KAŞ€D€ B€KL€WI€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

(J SAATTE TESLİM EDİLİR

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Son yıllarda ziraata 
verilen önemin 
azalması, fiyatların 
her geçen gün 
geriye gitmesi, 
maliyetlerin yük
selmesi üreticiyi 
üretimden vazgeç 
meye zorlarken, 
Gemlik Ziraat 
Odası da bir dizi 
önlem arama çalış
malarına başladı. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
köylere yönelik 
başlattığı eğitim 
seminerlerinde 
üreticiye tarımın 
ekonomik şekilde 
nasıl yapılacağını 
anlatıyor.
Cihath ve Şahinyur 
du köylerini ziyaret 
eden Ali Çelik, 
slayt gösterisi ile 
üreticiyi aydınlatma 
yollarını arıyor.
'Zeytin gibi 
stratejik bir 
mahsulün ortadan 
kalkması zeytin 
üreticilerinin haya 
tiyetinin ortadan 
kalkacağı gibi ülke 
ekonomisine de 
büyük darbeler 
vuracaktır" diyen 
Çelik, Gemlik 
olarak zeytin 
üretmekten başka 
alternatifi olmayan 
bölgelerin devlet 
tarafından mutlaka 
korunmaları 
gerektiğini, çünkü 
zeytin ağacının 
üretime geçmesinin 
en az 7-10 yılı 
aldığını söyledi. 
Çelik, köylerde 
üreticiye yönelik 
yaptığı açıklamalar
da "Üreticilerin sesi 
Ziraat Odası olduğu 
nu bilmelerini isti 
yor uz. Ziraat Odası

üreticinin tek 
temsilcisi ve onların 
haklarının tek savu 
nucusudur" dedi.
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
üreticinin odayla 
hareket etme 
mecburiyetini 
hissetmesi gerek
tiğini belirterek, 
"Çünkü Ziraat 
Odası üreticinin tek 
temsilcisi ve onların 
haklarının tek 
savunucusudur.
Çünkü Ziraat Odası 
hiçbir siyasi kuru
luşun gölgesinde 
çalışmaz ve çalışa
maz. Ziraat Odasının 
tek düşüncesi ve 
görevi üyelerinin 
menfaatlerini üreti
cilerle konuşarak, 
fikir alışverişi 
yaparak korumaktır. 
Bu düşünceden 
yola çıkarak eğitim

çalışmalarını 
başlatmış bulunu 
yoruz. Yönetim 
olarak Şahinyurdu, 
Cihath ve Katırh 
köylerinde bu tür 
çalışmalar yapılmış 
bundan böyle bütün 
köyler taranarak, 
merkezde de 
çalışmalarımız 
bittikten sonra, 
Gemlik'te tarımın 
durumu hakkında 
üreticilerimizle 
birlikte konferans 
düzenleyeceğiz " 
açıklamasını yaptı. 
Konferansta 
Gemlik zeytinciliği, 
Gemlik tüccarının 
Gemlik zeytinine 
bakışı, Gemlik 
Ticaret Odalarının 
zeytine bakışı, 
Marmarabirliğin 
üreticilerle olan 
münasebetlerinin 
geniş şekilde

masaya konacağını 
bildiren Çelik, 
"Biz inanıyoruz ki, 
Gemlik zeytininin 
esas sahibi üretici 
ve onun sesi 
Ziraat Odasıdır.
Zeytin üreticilerinin 
problemleri, 
üreticilerin odayla 
kenetlenmesiyle 
Çözülecektir. 
Üreticilerimize 
sesleniyorum, 
sizin problemlerinizi 
çözecek, problem
lerinizi en kısa 
yoldan çeşitli plat
formlara taşıyacak 
Ziraat Odasıdır.
Ona sahip çık
manızı, yönetimi 
bu şekilde rahatsız 
edecek şekilde 
zorlamanızı istiyo
rum. Sizin istek 
ve menfaatlerinizi 
korumayan 
yönetimleri de 
olağanüstü 
kongreyle durumun, 
sizin menfaatlerinizi 
koruyacak 
yönetimleri iş 
başına getirin, 
bu sandalyeler 
kimseye babasından 
miras olmadığını 
bilin öyle zanneden
lere de böyle 
olmadığını gösterin" 
şeklinde konuştu.

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in önergesine cevap geldi

Mı yasağa uymuyor
Gemlik Orhangazi karayolu üzerinde bulunan Karsak Boğazı’nda 

meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından verilen soru 
önergesine İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan cevap verildi. Bakan 
Atalay, “Karayolları Bölge Müdürlüğü, Yalova istikametinden gelen 
araçların kırmızı ışıkta beklerken sola doğru virajın bulunması ve 
Gemlik istikametine doğru yolun hafif eğilimli olmasının, sürücülerin 
de süratli bir şekilde kavşağa yaklaşmasından dolayı sinyalizasyon 
kurulmasının problem oluşturacağını belirtmişlerdir” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Orhangazi 
Karayolu üzerinde 
(Aytaç Tesislerinin 
bulunduğu) yerde 
yaşanan ölümlü 
trafik kazalarına 
önlem alınması 
için bir süre 
önce CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel’in yaptığı 
açıklamanın 
ardından TBMM'ne 
verdiği yazılı 
soru önergesine 
cevap verildi. 
İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay 
tarafından 
cevaplandırılan 
yazılı soru 
önergesinde "Söz 
konusu kavşakta 
kazaların meydana 
gelmesinin, refüj 
başlangıç ve 
bitiş yerinde U 
dönüşünün yasak
landığı halde, 
sürücülerin konulan 
yasağa uyma
malarından kay
naklandığı değer
lendirilmektedir" 
denildi.
Milletvekili Kemal 
Demirel’in, 
"Kavşakta sık sık 
yaşanan trafik 
kazalarının sebep 
lerine ilişkin her 
hangi bir çalışma 
yapılmış mıdır? 
Bu kavşağa 
sinyalizasyon ve 
trafik işaretlerinin 
konulmasının 
sebepleri nelerdir? 
Ve Kavşakta normal 
trafik akışının 
sağlıklı ve güvenli 
bir şekilde sağla
nabilmesi İçin

acilen neler 
yapmayı 
planlıyorsunuz ? " 
sorularına İçişleri 
Bakanı Beşir 
Atalay tarafından 
açıklayıcı 
bilgiler verildi, 
içişleri Bakanı 
Beşir Atalay'ın 
açıklamasında 
"Karayolu kavşağı, 
Bursa-lstanbul 
Devlet Karayolunun 
(D-575) 17.8 
kilometresinde 
bulunmaktadır.
Yapılan inceleme 
neticesinde; söz 
konusu kavşakta 
son dört yılda 
dördü yaralamalı, 
yedisi maddi 
hasarlı olmak 
üzere toplam 
11 trafik kazası 
meydana gelmiştir. 
Bahse konu 
kavşağın durumu 
ve yapılabilecek

ilave düzenlemeler 
konusunda 
İlçe Trafik 
Komisyonu 'nun 
2000/05 sayımı 
kararı, Karayolları 
147. Bölge 
Şube Şefliğine 
bildirilmiştir.
Ancak, Karayolları 
14. Bölge 
Müdürlüğü 
tarafından, söz 
konusu kavşağın 
karayolları yol 
projesine uygun 
olduğu, dolayısıyla 
her hangi bir 
çalışma yapılmasına 
gerek olmadığı 
yönünde görüş 
bildirilmiştir. 
Karayolları 
Bölge Müdürlüğü, 
Yalova istikama 
tinden gelen 
araçların kırmızı 
ışıkta beklerken 
sola doğru virajın 
bulunması ve

Gemlik ilçesi 
istikametine 
doğru yolun hafif 
eğilimli olmasının, 
sürücülerin de 
süratli bir şekilde 
kavşağa yaklaş
masından dolayı 
görüş açısını 
daralttığını ve 
sinyalizasyon 
sisteminin kurul
masının problem 
oluşturacağını 
belirtmişlerdir" 
denildi.
Ara sıra da 
olsa kavşakta 
yaşanan ölümlü 
kazaların 
önlenmesi için 
soru önergesi 
verilen kavşakta 
kazaların 
sürücülerin 
dikkatsizliği 
sonucu ve yasaklara 
uymamalarından 
kaynaklandığı 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/b1og/özcan vural

YuzıYORUM

Çocukların okuyamayacak !...
Herhalde yeni anayasada da yine "sos 

yal devlet" ilkesi yer alacaktır, bunun boş 
bir laf olduğunu yakında görürsünüz..

Bunun AKP iktidarı boyunca süs olarak 
kullanılıp kâğıt üzerinde kalacağı anlaşılı 
yor.

iktidarın şamatalı laflarla sunduğu boya 
lı şekerlemelerinin içinden her gün acı bir 
ilaç çıkıyor. Acı mı acı...

Geniş kitleler ise, "kendisinin ilk kez 
insan yerine konulduğunu" düşünerek , 
eğitimsizliklerinden zannederek,

AKP'nin laf ebelerini alkışlamayı sürdü 
rüyor.

Kimi yarım ton kömür, bir torba içinde 
verilen iki kilo pirinç ve yağ'a erzak olarak 
verilen sadakaya tav oluyor, kimi de Tayyip 
Erdoğan'ın Kasımpaşalı ağzına ve 
yürüyüşüne hayran.

Öte yanda sistem, içten içe yoksulun 
değil, zenginin -paralının yararına işliyor.

Örnek mi istiyosunuz dikkatle okuyun. 
Okuyun..

Biliyorsunuz ben de bir hekimim, hemde 
53 sene hekimlik yapmış 74 yaşında yaş 
tecrübesi- hayat tecrübesi olan biriyim.

Sağlık, adım adım devletin bir sosyal 
hizmeti olmaktan çıkıp paranın-zenginin 
emririe giriyor.

Görünüşe bakarsanız, sigortalı herkes 
istediği her hastanede ücretsiz muayene 
ve tedavi olacak.

Aman ne güzel, değil mi?
İşin aslını bilenler içinden gülüyor..
Bu haber süslenip size yutturulmaya 

çalışılıyor..
Şöyle adı sanı olan doğru dürüst bir 

özel hastaneye gidin de hayatın gerçeğini 
görün bakalım.

Belki o zaman sizlere söylenenlerin 
yalan, siyasetin bir oyun olduğunu belki 
anlayabilirsiniz..

Doktor ücreti sizden alınır.
İlaç ile öteki hizmetlerin bir kısmını sig

orta karşılar.
SSK kökenli hastalarda çoğu zaman bu 

oran yüzde 20 ile 35 arasındadır.
Yani masrafın yüzde 70 kadarı hastadan 

alınır.
Gerçeğin bir başka yüzünü önceki gün

lerde Milliyet gazetesinin manşetine çıkan 
haberinde okudunuz:

Üniversite hastanelerinin ilaç firmalarına 
250 milyon YTL borcu birikmiş.

Devlet bu parayı ödemediği için, kimi 
ilaç firmaları da artık ihalelere girmeyerek 
ilaç ve tıbbi malzeme vermiyorlarmış..

Bazı hastanelerde ameliyatlar yapıla
mayacak noktaya gelmiş.

Sağlık bu durmda da eğitimimizin duru
mu iyi mi derseniz ?.

Eğitimde gidişat paralı olması yolunda.
YÖK'ün yeni başkanı açık seçik söyledi: 
(Yeni YÖK başkanı da pek acemi çıktı.
Lafını sözünü bilmiyor, pot üzerine pot 

kırıyor.)
"Tüm üniversiteler ücretli olmalı!"
Daha koltuğuna ısınmadan ortalığı 

karıştırıyor..
Zannederim Abdullah Gül'de yakında 

tayin ettiğine pişman olacak..
Benim gariban halkım bunun manası 

senin çocuğun üniversitede okuyamaya
cak, işçi olacak .çiftçi olacak, futbolcu ola
cak.. Bunun manası zengin okuyacak, 
fakir, ücretli .işçi çocukları başka kapıya.. 
Onlarda hattlerini bllsinle* iyorlar..

Sonra, "Sosyal devlet" ua?
Hadi canım sen de! (İsmet İnönü’nün 

deyimiyle)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/b1og/%25c3%25b6zcan
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Öğrencilere tiyatro sevgisi aşılanıyor
I Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik Sanat 
Tiyatrosu eleman
larının başlattığı 
İlköğretim okulların
daki öğrencilere 
yönelik tiyatro 
sevgisi gösterileri 
devam ediyor.
Tiyatronun 
organizasyon 
sorumlusu Yakup 
Demirel'in girişim
leriyle okullardaki 
gösterilerini 
sürdüren Altan 
Özbabalık ve ekibi 
"Alişin Balık Macera 
şı"nı 11 Eylül 
İlköğretim Okulunda 
da sergilediler. 
Tiyatro sevgisinin 
İlköğretim 
okullarından 
başlaması gerek
tiğinin altını çizen 
tiyatro ekibi, 
40 dakikalık çocuk 
oyununda öğrenci
leri gülmekten 
kırıp geçirdiler. 
Çevre kirliliğini 
konu alan güldürü 
türündeki tiyatro 
oyununu okullarında

gösterime sunduk
ları için Altan 
Özbabahk'a okul 
müdürü Mehmet

Duran tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.
Tiyatro sevgisini

okullara yerleştirmek 
amacıyla çalış
malarını yürüten 
tiyatro organizasyon

sorumlusu
Yakup Demirel'i de 
plaketle onur
landıran okul

yönetimi bu tür 
tiyatro faaliyetlerinin 
artarak devam 
edeceğini bildirdiler.

UMURBEY HUNİM SALONLARI

/ıu»WEm
HAFTA İÇİ CEMİYET ALANA 

KINA SALONU ÜCRETSİZ

PEŞİN FİYATINA
12 AY TAKSİT 

ÜSTELİK KREDİ KARTI 
DERDİ OLMADAN

fersin lüreri Atatürk Caddesi Parsbey Mh. No:55 ■ Umurbey / GEMLİK
,zeı/tMikT«(m>îk,ıw.şti. TEL: 0.224 525 17 00 ■ GSM: 05325464575" www.suren.com.tr

http://www.suren.com.tr
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e-oku! sancılı sürüyor
Madalyonun birde diğer 

yönü var.
Bu yazımda uygulamada 

yaşa nan sıkıntıları dile 
getirmek isti yorum.

Bundan önce e -okul projesi 
hakkında bilgi vermek de 
gerekir.

e-okul, internet üzerinden 
bakanlık ve okullar arasındaki 
yazışmaları kağıt üzerinden sa 
nal ortamda gerçekleştirmektir.

Bundan da okul müdürleri so 
rumlu olacak.

Çıkacak yasa değişiklikleri, 
yönetmenlikler, yazışmalar, 
duyu rular, genelgeler artık e- 
okul adı verilen bilgisayar 
ortamında ger çekleşecek.

Okullardaki öğrenci kayıtları, 
ve diğer öğrenci ve idari işler, il 
ve ilçe milli eğitim müdürlük
leriyle ilgili yazışmalar, karne 
ve öğrenci notları, diplomaları, 
te şekkür ve takdir belgeleri, öğ 
renci devamsızlıkları gibi işlem
ler de e-okul kapsamına giriyor.

Veli istediğinde öğrencisinin 
notlarını bilgisayarının başında 
tuşlara basarak öğrenebilecek.

Öğrencisinin devam devam
sız lığını da kontrol edebilecek.

Yazışmalarla geçen süre orta 
dan kalkacağı gibi zaman israfı 
da bu sistemle önlenmiş ola-

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri4_gttier@hotnr1aii.com

cak.
Bu çok büyük bir devrimdir.
Bunun ilk örneğini sanırım 

iki yıl önce Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen’in Türkiye 
genelinde ilk uygulumayı 
başlattığı e-gümrük projesiyle 
adını duymuştuk.

Biraz ihracaat işleriyle uğraş 
tığım için bunun ne kadar 
büyük bir değişim olduğunu o 
günlerde sevinerek izlemiştim.

Şimdi e-internet projeleri tüm 
bakanlıklarda yaygınlaşıyor.

Nüfus müdürlüklerinde, tapu 
ve kadastro müdürlüklerinde, 
em niyet teşkilatında, m 
aliye’de, ver gi dairelerinde 
daha bilmediği m iz birçok bir
imde uygulama başladı.

Bu bir yenliktir.
Başlangınça bazı sıkıntıların 

olacağı bililiniyordu.
Konuyu Milli Eğitim Bakan 

lığının uygumasından başlatığı 
mız için bugünkü yazımda bu 
ak saklıkların neler olduğuna 

değinmek istiyorum.
Görüştüğüm yöneticiler, e- 

okul projesinin güzel bir proje 
olduğunu ancak, uygulamadaki 
sıkıntının internet alt yapısının 
Türkiye de yeterince yükü taşı
madığını belirterek, bir altyapı 
sıkıntısı mevcut olduğunu 
söylü yortar.

Türkiye gibi az gelişmiş bir 
ülkede bu tür çağdaş teaknolo- 
jilere geçmek bir başarıdır.

Çağı izlemektir.
Ne varki bir türlü alt yapımızı 

düzgün yapamadığımız için ileri 
de büyük sıkıntıların doğması 
kaçınılmaz oluyor.

Sık sık kesilen elektrikler, ko 
pan internet bağlantıları, inter
netlerin yükü taşıyamaması, e- 
okul gibi internet üzerinden ya 
pılan sistemi sıkıntıya sokuyor.

Okul Müdürleri okulda işleri 
bitiremeyip eve taşımak zorun
da kaldıklarından söz ediyorlar.

Bunun için beklemek mi 
gerekirdi diyebilirsiniz.

Böyle bir idiam yok.
Yok da neden bu alt yapı 

sorunları bizim gibi ülkelerde 
yaşanıyor.

Devlet, bir işi büyük paralarla 
ihale ediyor ama, gelin görün ki 
yapılan işler biri süre sonra 
işlemez oluyor.

Sıkıntıya düşüyoruz.
En güzel işler bile insanda 

çile çektiriyor.
Bunun için de altyapı aksak

lıkları girerilmelidir diyoruz.
e- okul uygulamasına evet 

ama ikide bir nedeni belli 
olmayan internet kesintilerine 
de son verilmeli diyoruz.

Bu kesintiler ve tıkanmalar 
neden bir Avrupa ülkesinde 
olmuyor?

Siz, Londra’da, Paris’te, 
Amsterdam’da veya
Nevvyork’da elektirik kesintisi 
veya internet kesintisi 
olduğunu duydunuz mu?

Duymam ışsınızdır.
Bizde de öyle olmasını isti 

yoruz.
Türkiye’de Milli Eğitim 

Bakanlığı e-okul sistemine 
geçti ama sıkıntıları sürüyor.

Bu incelenerek, sorunun çö 
zümleri bulunmalı.

e-okul projesi sancılı olarak 
devam ediyor.

Belediye yoksula erzak dağıttı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ramazan ayında 
fakirlere sıcak 
yemek ve kuru 
erzak dağıtan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
soğuk kış aylarında 
da bu yardımlarını 
sürdürüyor.
Yaklaşık 300 
torbadan oluşan 
kuru erzak 
paketlerini kendi 
elleriyle yardıma 
muhtaç ailelere 
dağıtan Başkan 
Turgut, onların 
duasını aldı.

İçinde 5 kg. pirinç, 5 
kg. un, 2 kg. ayçiçek 
yağı, 1 kg. çay, 
makarna, margarin, 
1 kg. zeytin, tuz, 
kuru üzüm ve 
Kemalpaşa tatlısın
dan oluşan torbalar
dan 30 adedi dün

fakirlere dağıtıldı. 
Başkan Turgut, 
önümüzdeki 
günlerde yine 
belirlenen ailelere 
yönelik kuru 
erzak dağıtımının 
yapılacağını 
söyledi.

I SATILIK 
! KIYMETLİ MÜLK
| Orhangazi Caddesi 

Marmarabirlik Depoları 
bitişiğinde 688 m2 değerli

1 mülk sahibinden satılıktır.
Tel: (0 532) 353 34 56

KflŞ€D€ BM(K YOK
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OSMTTETESÜMEDİLİR

Körfez Ofset । ,—nRUHC4 Ulacı İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3IB GEMLİK 
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Operasyonlar çözüme kadar siirf
Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan, 
terörle mücadeleye 
ilişkin olarak, "Sınır 
ötesi operasyonlar, 
orada bir çözüm 
noktasına ulaşıl
madan bitmeye 
çektir" dedi.
Ispanya'da bulunan 
Başbakan Erdoğan, 
Europa Press 
adlı ajansın 
düzenlediği kah
valtılı toplantıya 
onur konuğu olarak 
katıldı. Erdoğan, 
burada bir 
konuşma yaptı ve 
katılımcıların soru
larını yanıtladı. 
Bir katılımcının, 
"Konuşmanızda 
askeri harekatlardan 
bahsettiniz, Irak'ta 
yapılan. Irak'taki 
bombalamalar bitti 
mi, ne tür bir sonuç 
alındı. Irak ve ABD 
ile ilişkiler bu yönde 
nasıl gelişti?" 
sorusu üzerine 
Erdoğan, sınır ötesi 
operasyonlar nok
tasında Türkiye'nin 
duyarlılığının devam

ettiğini bildirdi. 
İstihbarat noktasın
da gelen bilgilere 
göre, terör 
örgütünün o 
bölgedeki çalış
malarına göre, her 
an sınır ötesi 
operasyonların 
yapılabileceğini 
kaydeden Erdoğan, 
şöyle konuştu: 
"Bunun ne zaman, 
nasıl yapılacağı, 
ne kadar süreceği, 

bu noktada bizim 
burada herhangi 
bir şey açıklamamız 
mümkün değil. 
Yani Afganistan'da 

terörle mücadele 
veren çok uluslu 
güçler, burada, 
'şu tarihte bitecek' 
diyebilir mi? 
Demiyor...Aynı şey 
İspanya'nın da 
başında. On 
yıllardır İspanya 
terörle mücadeleye 
devam ediyor. 
Bizimki tabii sınır 
ötesi bir kaynaktan 
beslendiği için 
bizim bu sınır ötesi 
operasyonlar da 
orada bir çözüm 
noktasına ulaş
madan bitmeyecek
tir. Çözüme 

kadar bu süreç 
devam edecektir. 
Parlamentomuzun 
şu anda bize 
verdiği izin 1 
yıldır. 1 yıl sonra 
eğer bu işi çözdük 
çözdük, çözmedik 
tekrar parlamento
dan izin talep 
ederiz." 
Erdoğan, 
Türkiye'nin, 
AB yerine Akdeniz 
Birliğine katılmayı 
kabul edip 
etmeyeceği 
sorusunu 
yanıtlarken de 
Akdeniz Birliğinin 
AB'ye alternatif 
olarak düşünülmesi 
anlayışına 
kesinlikle karşı 
olduklarını 
belirterek, "Böyle 
bir oluşumun 
içinde biz, yani 
AB'nin alternatifi 
olarak Türkiye'nin 
orada yer alması 
gibi bir anlayışa 
kesinlikle karşıyız, 
böyle bir şeyin 
içinde de 
olmayız" dedi.

Bomba yüklü 
araç alarmı

Bölücü terör 
örgütünün 
metropollerde bom
balı eylem yapacağı 
istihbaratını alan 
güvenlik güçleri, 
Şırnak'tan yola çık
tığı ve bomba yüklü 
olduğu belirtilen 
Renault marka 
otomobili her 
yerde arıyor 
Bölücü terör 
örgütü PKK'nın 
Diyarbakır'da 
gerçekleştirdiği 
bombalı saldırı 
sonrası istihbarat 
çalışmalarına 
ağırlık veren 
güvenlik güçleri, 
şimdi bomba 
yüklü olduğu iddia 
edilen 73 FA 126 
plakalı otomobilin 
peşine düştü. 
Ülke genelinde 
yol güzergahların
da görev yapan 
güvenlik güçleri 
bu aracın 
yakalanması için 
alarma geçerken, 

araçta bir kişinin 
bulunduğu ve 
bombanın 
bagajda olduğu 
bilgisine ulaşıldı. 
Öte yandan, 
örgütün amacının 
kaos ortamı 
yaratarak güvenlik 
güçlerini zor duru
ma düşürmek 
olduğunun altını 
çizen yetkililer, 
vatandaşların da 
bu konuda 
güvenlik güçlerine 
yardımcı olması 
gerektiğini 
belirttiler. Şüpheli 
hareketlerde 
bulunan kişiler ile 
şüpheli araçların 
güvenlik güçlerine 
ihbar edilmesi 
gerektiğini kayde
den yetkililer, 
81 ilde sürekli 
olarak uygulama 
yapıldığını, elde 
edilen bilgilerin 
tüm istihbarat bir
imlerine iletildiğini 
vurguladılar.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

V
M

GÖNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beya^ her türlü baskı işleri 

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
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Sınır güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı
Türk Silahlı 
Kuvvetleri, PKK'h 
teröristlere yönelik 
sınır kesimlerinde 
operasyonları 
sürdürüyor 
Sınırın sıfır nok
tasında nöbet 
tutan Mehmetçikler, 
soğuk havaya 
rağmen bölgede 
kuş uçurtmuyor. 
Sınır kesimlerinde 
teröristlerin 
muhtemel geçiş 
noktalarına termal 
kameralı tanklar 
yerleştirilirken,

BRT-60 askeri 
panzerler yol 
güzergahlarında 
sürekli devriye 
görevi yapıyor. 
Kontrol noktalarında 
ise araçlar didik 
didik aranıyor. 
Teröristlerin en 
çok korktuğu, 
vücut ısısına 
duyarlı olan 
termal kameralı 
tanklar başta Cudi 
ve Küpeli olmak 
üzere birçok dağın 
zirvelerine konuş
landırıldı.

Dağların zirvelerine 
yerleştirilen tanklar, 
zifiri karanlıkta bile 
tesbit ettiği hedefe 
nokta atışı yapabiliy
or. Mevzilerde asker 
sayısı artırılırken, 
bordo bereli tim
lerinde katıldığı 
operasyonlar gece 
gündüz devam 
ediyor. Bordo 
bereli timlerin de 
katıldığı Küpeli ve 
Cudi dağlarında 
sürdürülen 
operasyonlarda, 
teröristlerin kuk 

landığı mağarala 
Öte yandan Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin 
Kuzey Irak'a 
düzenlediği ilk sınır 
ötesi operasyonun 
tarihi olan
1 Aralık 2007'den 
12 Ocak 2008 tari-, 
hine kadar etkisiz 
hale getirilen terörist 
sayısı 63'e ulaştı. 
Bu tarihler arasında 
12 terörist teslim 
olurken, 28'si ölü 
23'ü de sağ ele 
geçirildi

Meclis yenileniyor
23. dönemde TBMM, 
iç tüzük değişik
liğinde ve Meclis'in 
fiziki yapısında 
birçok değişikliğe 
gidecek. Meclis 
kampüsü içinde 
yeni halkla ilişkiler 
binasının inşaat 
çalışmaları devam 
ederken Meclis iç 
tüzüğü de değişiyor. 
Yapılacak değişiklik
le yasama çalışma 
larında ilk kez katip 
üyeler yerine pro
fesyonel spikerler 
görev yapacak. Sivil 
toplum örgütleri 
yasama faaliyetle 
rine destek verecek. 
Mecliste emekliliği 
gelen birçok çalışa 
mn yerine genç 
kadrolar alınacak. 
Meclis Başkanlı 
ğı'nın 23. Dönem'de 
hayata geçireceği 
yenilikler şöyle: 
-YENİ BİNALAR- 
Milletvekillerinin 
daha rahat çalış
malarını sağlayacak 
yeni 40 metrekarelik 
odalar yapılacak. 
TBMM Başkanlık 
Divam'mn 4 Mart 
2004 tarihli kararı ile 
yapımına karar ve 
rilen hizmet binaları 
Meclis'in Dikmen 
tarafında ve 82 bin 
271 metrekarelik 
bir alan üzerinde 
inşa edilecek. 
Kompleksin bölüm
lerinden olan Ziyaret 
çi Kabul Binası 7 bin 
808 metrekarelik bir 
alana sahip olacak. 
Ziyaretçi kabul 
salonunda 1500 
metre kare büyük
lüğünde bir ziyaretçi 

bekleme salonu ve 
kafeterya yer alacak. 
-GENEL 
SEKRETERLİK 
HİZMET BİNASI- 
Kompleksin güney 
ucunda yer alacak 
olan Genel Sekre 
terlik Hizmet binası 
ise 57 bin 715 metre 
karelik bir alana 
sahip olacak. 8 katlı 
olarak planlanan 
binanın 1, 2 ve 3. 
katlarında milletve 
killeri hizmet ofisleri 
ve çeşitli toplantı 
salonları yer alacak. 
Binanın alt zemin 
katında yer alacak 
olan Doktorluk 
biriminin Dikmen 
Cadde si'nden ayrı 
bir girişi olacak. 
Yine aynı katta 
komisyon ve eğitim 
salonları, yemek 
salonları, banka, 
lostra, kuaför ve 
spor merkezinin 
bulunduğu bir sos 
yal alan yer alacak. 
Garaj olarak plan
lanan 1, 2 ve 3. bod 
rum katların bir bölü 
münde 512 araçlık 
bir otopark yer 
alacak. Komisyon 
odaları AB müktese- 
batına uygun 
hale getirilecek.
-ANNE BABA 
GİDECEK, 
ÇOCUKLARI 
GELECEK- 
TBMM, emekli olma 
yı kabul eden per
sonelin çocuğu aynı 
gün Meclis'te işe 
başlayacak. 4 bin 
600 personeli olan 
Meclis’te bin civarın
da çalışanı emeklili 
ği haketmiş durum

da. Meclis Başkan 
lığı, emekliliği teşvik 
etmek ve daha genç 
kadrolarla çalışmak 
amacıyla, emekliliğe 
hak kazanan perso 
nelin emekli olmaları 
durumunda oğlu 
veya kızının aynı 
gün işe alacak.
Baba veya annesi 
nin yerine Meclis'te 
işe girenler 657 
sayılı Devlet Memur 
lan Kanunu'nun 
4-c maddesine göre 
sözleşmeli olarak 
görev yapacak.
-İÇTÜZÜK 
DEĞİŞİYOR- 
Meclis tarihinde ilk 
kez Genel Kurul'da 
katip üyeler yerine 
eğitimli spikerler 
görev yapacak. 
Genel Kuruldaki 
evrak okuma görevi, 
katip üyeler yerine 
Başkanlık Divanınca 
belirlenecek, 
spikerlik eğitimi 
almış görevliler 
tarafından yerine 
getirilecek. Sivil 
toplum kuru
luşlarının yasama 
çalışmalarına daha 
aktif bir şekilde 

katıı'maı'arı 
sağlanacak. 
Komisyonlara, hükü 
met temsilcisi ve 
uzmanlarının yanı 
sıra sivil toplum 
kuruluşlarının 
temsilcileri de 
çağrılacak.
-MECLİS 
KAMERAYLA 
KORUNACAK- 
Meclis tarihinde 
ilk kez yoğun 
güvenlik önlem
leriyle korunacak. 
Güvenlik sistemi 
çerçevesinde 
Meclis Başkanı, 
Başkanvekilleri, 
İdare amirleri, 
Komisyon başkan- 
ları ve milletvekili 
makam odaları 
gibi özel çalışma 
hayatına yönelik 
alanlar kapsam 
dışı bırakılırken, 
iktidar ve 
muhalefet iç 
kulislerine 
de kamera 
yerleştirilmeyecek. 
Ancak, bu bölümler 
dışında Meclis'in 
her tarafına 
kameralar 
yerleştirilecek.

Hazine 4.4 milyar 
YTL borçlandı

Hazine, 182 gün 
vadeli bono ve 630 
gün vadeli tahvil 
ihraçlarına yönelik 
yaptığı iki ihalede, 
kamu kuruluşları ve 
piyasaya yapıcıları
na yapılan satışlar 
da dahil olmak 
üzere toplam 4 mil
yar 385.5 milyon 
YTL'lik ihraç 
gerçekleştirdi. 
Hazine'nin 6 ay 
(182 gün) vadeli 
bono ihracına 
yönelik ilk ihalesine 
piyasadan gelen 
nominal 3 milyar 
309 milyon YTL'lik 
teklifin nominal 1 
milyar 36.4 milyon 
YTL'lik kısmı karşı
landı. Yıllık basit 
faizin yüzde 15.7, 
bileşik faizin de 
yüzde 16.31 
düzeyinde gerçek
leştiği ihalede 
Hazine'nin net 
borçlanması 961 

KAYIP Gemlik Kaymakamlığından 
aldığım yeşil kartımı kaybet

tim. Hükümsüzdür.
ELİF ATMACA

milyon YTL 
düzeyinde gerçek
leşti.
İhalede 16 Ocak 
Çarşamba günü 
valörlü olarak ihraç 
edilen bonoların 
geri ödemesi 16 
Temmuz 2008'de 
yapılacak.
YÜKSEK TEKLİF 
21 ay (630 gün) 
vadeli YTL cinsi 
Iskontolu tahvil 
ihalesine ise nomi
nal 5 milyar 872.9 
milyon YTL'lik teklif 
geldi. Hazine bunun 
nominal 2 milyar 
157 milyon YTL'lik 
kısmını karşıladı ve 
net olarak 1 milyar 
663.4 milyon 
YTL'lik borçlan
maya gitti. Bu 
ihalede yıllık ortala
ma basit faiz yüzde 
17.15, bileşik faiz 
ise yüzde 16.2 
düzeyinde 
gerçekleşti.
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Halk polise 
güveniyor

Hırsızlık zanlısı kardeşler tutuklandı
Bursa Emniyeti’nin 
yaptığı bir ankete 
göre, halkın yüzde 
94'ü polis teşkilatına 
güveniyor.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
Emniyet Müdürlüğü 
Basın ve Halkla 
İlişkiler Şube 
Müdürlüğü 
tarafından kent 
merkezinde 550 
kişiyle görüşülerek 
yapılan anket 
halkın polise 
güvendiğini ortaya 
koydu. Yüz yüze 
görüşülerek 

ABONE OLDUNUZ MU?
ItfT'.llll ABONE OLUN■^mıiııîır i^TOM OKUTUN OKUYUN

sorulan "Bursa 
Polisine güveniyor 
musunuz?" 
sorusuna, katılım
cıların, 519'u 
"güvendiğini" 
belirtirken, 
31 kişi de 
"güvenmediğini" 
söylüyor.
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, halkın 
yüzde 94'ünün 
kendilerine 
güvenmesinin 
sevindirici olduğunu 
belirterek, bu 
güvene layık 
olmaya çalışacak
larını kaydetti.

Bursa'da bir 
işyerinin önündeki 
3 adet halı yıkama 
makinesini çalıp 
kaçan ve polis 
tarafından yakala 
nan iki kardeş, 
çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklandı.
İl Emniyet

Alkollü sürücü bariyerlere çarptı
Bursa'da alkollü 
sürücünün kul
landığı otomobil 
bariyerlere çarpıp 
takla attı. Kazada 
1 kişi hayatını 
kaybederken, 
2 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi İzmir yolu

Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Yiğitler

Mahallesi 
Türkmenbaşı 
Caddesi üzerindeki 
bir mobilya 
mağazasının önüne 
otomobille gelen 
kişiler, 3 adet halı

Mudanya köprü 
altında dün gece 
meydana gelen 
kazada, arkadaş 
larıyla maç izlemek
ten dönen alkollü 
olduğu öne sürülen 
Ali B. (33) idaresin
deki 16 BSA 37 
plakalı otomobil, 
İzmir istikametinden 

yıkama makinesini 
'kaldırımcılık' 
suretiyle araca 
yükleyip kaçtı. 
Görgü tanıklarının 
verdiği ifade 
doğrultusunda 
araştırma başlatan 
polis, zanlıları 
mahkemeden alınan 
izinle evinde

Bursa istikametine 
seyrederken aşırı 
hızın etkisiyle kon
trolden çıkıp yol 
kenarındaki bariyer
lere çarparak takla 
attı. Yaralanan 
sürücü Ali B. ve 
otomobilde bulunan 
Selçuk Çakar 
(43) ile Aykut 

yakaladı. Evde 
yapılan aramada 
halı yıkama 
makineleri bulundu. 
Adliyeye sevk 
edilen S.D. (30) 
ve kardeşi G.D. (22) 

tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Beymen (20) 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralılardan 
Selçuk Çakar 
yapılan müdahaleye 
rağmen hayatını 
kaybetti. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Otomobil takla attı: 6 yaralı
i BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN İ
i Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

31 i>1 i 
Is-

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

S 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Alt) J 
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

&

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 
yeni âtari 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 SjGORTA 
Madde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
w

Bursa'da bir otomo
bilin takla atması 
sonucu aynı aileden 
2'si çocuk 6 kişi yara
landı. Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldırım 
ilçesi Ankara Caddesi 
Şükraniye Mahalle 
si'nde meydana gelen 
kazada, şehir merke 
zinden Yüksek İhtisas 
kavşağına seyreden 
Harun Aslan (44) 
idaresindeki 16 CPZ

63 plakalı otomobil, 
şerit değiştirdiği sıra
da plakası alınamayan 
başka bir otomobille 
çarpıştı. Aslan'ın kul
landığı otomobil takla 
atarken, çarpan araç 
olay yerinden hızla 
uzaklaştı. Ters dönen 
otomobilin içerisinde
ki sürücü Harun 
Aslan eşi Sevda 
Aslan (36) kızları Azra 
Aslan (3), baldızı

Gönül Yavuz ile ye 
ğenleri Tugay Yavuz 
(17) ve Murat Yavuz 
(3) yaralandı. Olay 
yerine gelen polis ve 
112 Acil Servis ekip
leri, yaralıları otomo
bilden çıkarıp müda
hale etti. Yaralılar, 
ambulansla Yüksek 
İhtisas Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırılırken, 
polis kazayla alakalı 
soruşturma başlattı.

V

Ağır Ceza Mahkemelerinin yükü ağır
Bursa'da 2007 yılın
da cinayetten 
gaspa, zimmetten 
dolandırıcılığa 
kadar bin 756 yeni 
davaya bakan ağır 
ceza mahkemeleri, 
5 bin 336 itiraz 
dilekçesine karar 
verdi. Bursa'da 
5 ayrı ağır ceza 
mahkemesinde 
geçen yıl en çok 
görülen dava ise 
"sahtecilik ve 
dolandırıcılık" 
suçu oldu.
Bursa'daki ağır 
ceza mahkemele 
rinde 2007 yılı 
boyunca bin 756 
yeni dava açıldı. 
2006'dan devreden 
2 bin 48 dosya ile 
hayli yoğun bir yıl

yaşayan mahkeme 
lerde 2 bin 221 
davaya da karar 
çıktı. Adam 
öldürmekten 
yağmaya, dolandın 
alıktan zimmete 
kadar pek çok ağır 
suçlara bakan 
mahkemelerdeki bin 
582 dosya da 2008 
yılına devretti. Hayli 
yoğun olan ve uzun 
süren davalarının 
yanı sıra ağır 
cezalar, nöbetçi 
olduğu dönemlerde 
üst mahkeme 
olduğu için itirazları 
değerlendirdi. 
Yeni TCK ile her 
duruşmanın 
ardından 
sanıkların tutukluluk 
haline yapılan

itirazlar, ağır 
cezaların yükünü 
daha da ağırlaştırdı. 
Bir yıl boyunca 
5 bin 336 itiraz 
dilekçesine 
karar verildi.
Liderlik koltuğuna 
oturan sahtecilik 
ve dolandırıcılık 
suçlarını sırasıyla, 
"yağma, cinsel 
suçlar, adam 
öldürme ve 
yaralama, vergi 
usul kanununa 
muhalefet, 
gümrük kaçakçılığı, 
tedbirsizlik ve 
dikkatsizlik sonucu 
birden fazla 
kişinin ölümüne 
sebep olma ve 
zimmet suçları 
takip etti.
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Kamuda bugün işler
yavaşlayacak

Memurların sosyal 
güvenlikle ilgili yeni 
düzenlemeye karşı 
yapacakları eylem
lerle bugün, hasta 
neler, köprüler, oto 
yollar başta olmak 
üzere kamu hizmet
leri yavaşlayacak, 
bu kapsamda trenler 
seferlerini bir saat 
durduracak. 
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Bircan Akyıl 
diz Türk-İş Genel 
Başkanı Mustafa 
Kumlu'yu makamın
da ziyaret etti. 
Kamu-Sen Genel 

finansman açığının 
kamu çalışanlarının 
haklarının budan
masıyla sağlanma
ması gerektiğini 
kaydetti.
-"EYLEM DİKKATE 
ALINMAZSA 
YETKİLİ ORGAN
LARI YENİDEN 
TOPLAYACAĞIZ" 
Türk-İş Genel 
Başkanı Mustafa 
Kumlu, bugün 9 
bölge ve 72 il 
temsilciliğinde 
basın top lantısı 
yaptıktan sonra 
AKP İl

Başkanı Bircan 
Akyıldız, 
hükümetin 
memurlara verdiği 
toplu sözleşme ve 
grev hakkı sözünü 
yerine getirmemesi, 
memurlara yapılan 
zamların yetersiz 
olması ve Sosyal 
Güvenlik Reformu 
nedeniyle yarın işe 
bir saat gelerek uya 
rı eylemi yapacak
larını hatırlattı.
Sosyal Güvenlik 
Reformu'nun yeni 
yükler getirdiğini 
belirten Akyıldız, 
Sosyal Güvenlikteki

Başkanlıklarını 
ziyaret edeceklerini 
dile getirdi.
Bugünden sonra 
yeni bir değerlendir 
me daha yapacak
larını ifade eden 
Kumlu, yapılan 
eylemin dikkate 
alınmaması 
halinde ise yetkili 
organları yeniden 
toplayacaklarını 
söyledi. Kumlu, 
"Sosyal Güvenlik 
Reformu"nun 
mevcut koşulları 
daha da kötüye 
götürdüğünü 
kaydetti.

KAYIP

KAYIP

Emekli Sandığı 19912 Seri 
Nolu sağlık karnem kaybol

muştur. Hükümsüzdür.
MERAL OĞUZ

Ticari Taşıt Belgem kay
bolmuştur. Hükümsüzdür.

RAMAZAN ÖZLÜ

KURBANLIK ve RDflKlIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TEMİZDE İM

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman 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 

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı (Rezervasyon
beyaz melek Tel : 513 33 21)
KABADAYI '
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (C.224) 513 96 83 GEMLİK
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Öğrenci affında verilen
Yeniden eğitim 
hakkına kavuşa
bilmek için 'öğrenci 
affı' bekleyen mağ
durlar iktidarın 
seçim öncesi verdiği 
vaatleri gerçek
leştirmesini bekliyor. 
İstanbul'da 'Öğrenci 
Affı* paneline katılan 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın 'Eğer 
seçilip meclise 
girersek bu konuda 
size yardımcı 
olacağımıza dair 
söz veriyorum* 
sözünü hatırlatan 
'www.af2007.com' 
portah, iktidar 
tarafından öğrenci

sözler tutulmuyor
affı konusunda 
adım atılmamasın
dan şikayetçi. 
Açıklamada bulunan 
www.af2007.com 
portal kurucuları, 
yeniden eğitim 
hakkına kavuşa
bilmek için 
mücadele ettiklerini 
vurguladılar.
Portal kurucuları, 

seçim öncesi düzen
ledikleri panele 
katılan ve kendiler
ine af sözü veren 
AKP milletvekil
lerinin sözlerini tut
mamasından şikayet 
ederek, "Verilen söz
lerin tutulma vakti 
gelmedi mi?" 

sorusunu sordular. 
-"BİZ KANDIRILDIK 
MI?"-
Eğitim hakları için 
mücadele eden 
öğrenciler olarak 
İstanbul'da Öğrenci 
Affı'nın konuşula
cağı bir panel 
düzenlediklerini ve 
panele Kültür ve 
Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay AKP 
Genel Başkan 
Yardımcısı Edibe 
Sözen, AKP Grup 
Başkan Vekili İrfan 
Gündüz ile 
Milletvekili Ali İbiş'in 
katıldığını anlatan 
portal kurucuları, 
"Panelde konuşan

Sayın Günay, af 
isteyen öğrencilere 
'Siz yüksek öğren
ime devam etme 
hakkı istiyorsunuz, 
elbette okumak 
siz Türk gençlerinin 
tabii hakkıdır.
Haklı mücadelenizde 
sizin yanınızdayız.
Eğer seçilip 
meclise girersek 
bu konuda 
size yardımcı ola
cağımıza dair 
söz veriyorum' 
demişti. Verilen 
sözlerin tutul
masının zamanı 
gelmedi mi, yoksa 
bizler kandırıldık 
mı" dediler.

Eğitim masaya yatırılıyor
Türk Eğitim Derneği 
(TED) tarafından 
düzenlenen 80. Yıl 
Uluslararası Eğitim 
Forumu'nda eğitim 
masaya yatıyor. 
'Eğitimin İdeolojik 
Olarak Anlamı' 
başlıklı oturumla 
başlayacak forumda 
eğitimle ilgili sorun
lar ele alınacak.
Türk Eğitim Derneği 
tarafından düzenle
nen 80. Yıl Ulusla 
rası Eğitim Forumu 
28-30 Ocak tarihleri 
arasında başlaya
cak. TED Başkanı 
Selçuk Pehlivanoğ 
lu, TED Ankara 
Koleji İncek Kampü 
sü'nde gerçekleşe
cek olan Forum'da, 
eğitim ile ilgili çö 
züm bekleyen sorun 
ların masaya yatınla 
cağını anlattı.
Pehlivanoğlu, foru
ma katılacak uzman
ların; eğitimi, kurum 
ların ne yapması 
gerektiği, kime hiz 

met sunacağı ve bu 
kararları kimin vere
ceği üzerine sürege
len bir mücadele 
alanı olarak ele ala
caklarını bildirdi. 
Forumda, eğitimde 
ve sosyal politika 
ların yaratılmasında; 
dominant grupların, 
demokratik eğitim 
politikalarını ve 
reformları engelle 
mesi gibi sorunlar 
da masaya yatırıla
cak. Pehlivanoğlu, 
80. Yıl Uluslararası 
Eğitim Forumu'nda 
uluslararası 
uzmanların 
katılımıyla, 
küresel gelişme ve 
değişmeler bağla 
mında Türkiye'de 
eğitim hakkının geliş 
tirilmesini sağlaya
cak bir ulu sal pro
grama yönelik temel 
bir bakış açısının 
oluşturulmasını ve 
belgelenmesini 
hedeflediklerini 
açıkladı

Lüks yaşayana “neyle finanse ellin”
Yeni Gelir Vergisi 
Kanunu ile birlikte, 

ı lüks yaşayana 
"Bunları nasıl ve 
neyle finanse ettin" 
diye sorulacak. Basit 
usulde vergilemeye 
de son verilecek. 
Vergi Konseyi, 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı ve Gelir 
Politikaları Genel 
Müdürlüğü'nce 
yürütülen yeni 
Gelir Vergisi 
Kanununun 
maddelerinin yazımı 
çalışmaları sürüyor. 
Yeni düzenlemede, 
sermaye kazançları 
ile diğer kazançların 
ayrı ayrı 
vergilendirildiği 
ikili (dual) bir yapı 
kurulacak. Buna 
göre, sermaye gelir

leri sabit ve düşük 
oranlı, diğer 
kazançlar ise artan 
oranlı tarifeye tabi 
olacak. İkili sis
temde, kar payların
da çifte vergileme de 
söz konusu edile
meyecek.
"Nereden Buldun" 
ve "Hayat stan- 
dardı"nın kaldırıl
masıyla, vergi 
güvenlik müess- 
eselerinden mahrum 
kalan vergi mevzu
atı, yeni kanunla bir
likte tekrar kayıp ve 
kaçakla mücadeleye 
dönük oto kontrol 
sistemlerine 
kavuşacak.
Bu çerçevede "gider 
bildirimi", "asgari 
gayri safi hasıla" ve 
"ortalama kar haddi" 

gibi vergi güvenlik 
müesseseleri, yeni 
kanuna girecek. 
Gider bildirimi ile 
birlikte, yıl içindeki 
harcamalar o yıla 
ilişkin beyan edilen 
gelirle karşılaştırıla
cak. Geliri düşük, 
harcaması fazla 
olandan bu durumu 
açıklaması 
istenecek.
"Nereden buldun 
dan farklı olarak 
servet yerine harca
manın sorgulanacağı 
yeni sistemde, kredi 
kartı dahil yüksek 
harcaması bulunan
lardan, 5 yıldızlı 
otellerde kalanlar
dan, özel hizmetçisi, 
yatı, uçağı, son 
model uçağı olanlar
dan beyan ettiği gelir

ile yaşam standardı 
arasında büyük 
fark bulunanlar, 
mercek altına alı
nacak. Bu kişilere, 
"Bu harcamaları 
nasıl finanse ettin? 
Bu şekilde nasıl 
yaşayabiliyorsun?" 
diye sorulacak.
Yeni gelir vergisi 
kanununda, basit 

usulde vergilendirm
eye son verilmesi 
öngörülüyor.
900 bin dolayında 
esnafı ilgilendiren 
düzenlemeye göre, 
ayakkabı boyacısı, 
ayakkabı tamircisi 
ve berber gibi 
getirilecek limitlerin 
altında gelir elde 
eden küçük esnaf

sorusu
için "vergide'n muaf 
esnaf belgesi" 
düzenlenecek.
Diğer mükellefler 
ise gerçek usulde 
vergiye geçirilecek. 
Bu arada Vergi 
Konseyi, kayıt 
dışı ekonomi ile 
mücadeleye 
yönelik çalışmalarını 
hızlandırdı.
Çalışma kapsamında 
ilk etapta, 
Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da 
yer alacağı, 
ilgili bakanlık ve 
sivil toplum örgüt
lerinin temsilci
lerinden oluşan 
"Kayıt dışı ile 
Mücadele 
Platformu" kurul
ması öngörülüyor

http://www.af2007.com
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Romatizma öldürebilir
, Romatoloji Araştır 

ma ve Eğitim 
Derneği (RAED) 
"Hastalıkları Bilin 
Sağlıklı Kalın" kam
panyası ile romatiz- 
mal hastalıklara 
dikkati çekmeyi 
amaçlıyor. 
Günümüzde romatiz
manın yeterince 
önemsenmediği ve 
doğru isimleriyle bil
inmediğini belirten 
RAED Genel Sekre 
teri Prof. Dr. Ayhan 
Dinç, yaptığı açıkla
mada romatizmal 
hastalıkların, bilindi 
ğinin tersine iyi 
tedavi edilebilir bir 
rahatsızlık olduğunu 
ifade etti.
Romatizmal hastalık
lara karşı uyarıda 
bulunan ve tedavi 
edilmediği takdirde 
organ tutulmalarına 
yol açabileceğini 
belirten Dinç, "Böyle 
bir durum nadir de 
olsa ölüme kadar 
götürebilir" dedi. 
"ROMATİZMANIN 
TAM OLARAK TAN
INMAMASI CİDDİ 
SONUÇLARA YOL 
AÇIYOR"

» Romatizma, vücudun 
hareket etmesini 
sağlayan kaslar, 

- kemikler, eklemier ve 
bu yapıları bir
leştiren bağlarda ön 
planda ağrı ve 
hareket kısıtlılığına,

bazen de şişlik ve 
şekil bozukluğuna 
neden olan hastalık
lara verilen genel ad 
olarak tanımlanıyor. 
Ancak RAED,roma
tizma konusunda 
genel anlamdaki 
tanımdan çok hastal 
ıkların isimleriyle 
yapılan bir tanımla
manın daha faydalı 
olacağını savunuyor. 
Halkı, romatizmal 
hastalıklar konusun
da bilgilendirmek 
amacıyla "Hastalık 
lan Bilin, Sağlıklı 
Kalın" isimli bir kam
panya başlatan RA 
ED, hastalıkların 
doğru isimlerini 
öğreterek, tedavi 
başarısında erken 
teşhisin önemini 
anlatmayı hedefliyor. 
RAED Genel Sekre 
teri Prof. Dr. Ayhan 
Dinç, kampanyanın 
çok Önemli olduğunu 
vurgulayarak, roma
tizmal hastalıkların 
halk tarafından tam 
anlamıyla tanın
madığını söyledi. Bu 
durumun tedavinin 
gecikmesine ve ciddi 
sonuçların çıkması
na neden olduğunu 
belirten Dinç, "Hasta 
hastalığını tam 
olarak bilmediği için 
doğru tedavi yapa 
cak uzmana ulaş
ması zaman alıyor." 
dedi.

Plazalar hasta ediyor
Gökdelenlerin, 
plazaların ve iş 
merkezlerinin 
sayısı arttı, tıp 
literatürü de yeni 
bir hastalık kazandı. 
Zamanının yüzde 
95'ini bu tarz 
mekanlarda geçiren
lerin sorunu, 
Hasta Bina 
Sendromu.
Hastalığın başlıca 
belirtileri yorgunluk, 
halsizlik, uyku 
hali, boğazda 
yanma, baş ağrısı, 
baş dönmesi, burun 
tıkanıklığı, gıcık 
şeklinde öksürük, 
gözlerde 
sulanma, kızarma ve 
kaşıntı, göğüste 
sıkışma hissi, cilt 
kuruluğu ve kaşıntı, 
konsantrasyon 
güçlüğü. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı'ndan 
Prof. Dr. Ahmet 
Rasim Küçükusta, 
belirtilerin 
hepsinin bir kişide 
genellikle aynı anda 
görülmediğini hatır
latarak, "Hastalığın 
tanısı için bu belirti
leri gösteren kişil
erde saman nezlesi, 
astım, faranjit gibi

başka bir hastalığın' 
olmaması ve 
şikayetlerin tatil 
günlerinde ya da 
binadan uzak- 
laşıldığı zaman 
tamamen ortadan 
kalkması gerekiyor" 
dedi. Hasta Bina 
Sendromu'nun 
özellikle yeni 
yapılmış ya da 
döşenmiş binalarda 
çalışan kişilerin 
sorunu olduğunu 
ancak bu ortamlarda 
kısa süreli * 
bulunanlarda da 
görüldüğünü 
söyleyen 
Küçükusta,

"Merkezi havalan 
dırma sistemi 
olan binalarda 
tasarruf yapmak 
için binaların 
havasının 
sadece yüzde 
20'si değiştiriliyor. 
Pencereler açıl
madığından eski 
hava sürekli bina 
içinde dolaşıyor. 
Klimalar sayesinde 
soluduğumuz 
havadaki negatif 
iyonların azalması, 
vücutta serotonin 
salgılanmasına 
yol açarak baş 
ağrısı, migren kriz
leri, baş dönmesi, 

halsizlik, uyuşukluk 
gibi belirtilere 
neden oluyor" dedi. 
Prof. Dr.
Küçükusta, 
binaların yapımında 
kullanılan boya, 
yapıştırıcı, yer 
karoları gibi suni 
maddeler, bilgisa
yar, fotokopi maki
nesi, lamba ile 
sigara dumanının 
da iç ortamı 
kirleterek Hasta 
Bina Sendromu'na 
yol açtığını belirtti. 
Hasta Bina 
Sendromu'na 
yakalanmamak 
için birkaç küçük 
tavsiye: Vakit 
buldukça mutlaka 
plazanın dışına 
çıkın. İçinize 
2-3 dakikada bir 
oksijen çekip, 
gerilme 
hareketleri yapın.

Havalandırma 
sistemlerinin 
rutin bakımlarının 
düzenli olarak 
yapılmasına 
önem gösterin. 
Bina içinde 
sigara içimini 
yasaklayın. 
Parfüm veya 
deodorant sıkan 
arkadaşlarınızı 
uyarın.
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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 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ ; 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

■ i —
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■ ı Kaymakamlık 51310 51

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
15 Ocak 2008 Salı 

SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 2 

Tel. 5130363 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2953 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Internet bağımlılığında
görev aileye düşüyor

İnternetin bağımlılık 
yaratıp yaratmadı 
ğının halen tartışıl
masına karşın; son 
zamanlarda psikoloji 
alanında yapılan 
araştırmalar, inter
nette çok fazla za 
man geçiren bireyler 
de, bundan uzak
laştıklarında ya da 
uzaklaştırıldıklarında 
bağımlı insanlarda 
görülen çekilme etki
lerine benzer belirti
lerin izlendiğini gös
teriyor.
Gençlerde internet 
bağımlılığını önleme 
konusunda ailelere 
büyük görev düştü 
ğünü belirten uzman
lar, ebeveynlerin 
çocuklarını sosyal 
aktivitelere yönlen 
dirmeleri veya ço 
cukları için doğal 
arkadaş ortamları 
oluşturmaları tav 
siyesinde bulunuyor. 
Gelişen teknolojiyle 
bilgisayarların hay
atımızda kapladığı 
yerin arttığını 
belirten Uzman 
Psikolog Danışman 
Itır Tan, "İnternet

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

ulaşımının yaygınlaş
ması ile yeni bir ba 
ğımlıhk kavramı daha 
ortaya çıkmaktadır; 
'bilgisayar ve inter
net bağımlılığı'. İnter
netin hayatımızı ko 
lay laştı rdığı bir ger 
çek fakat kullanım 
amacımız ve ona har
cadığımız vakit düşü 
nülürse bir bağımlılık 
olduğu da akla gel 
miyor değil" diyor. 
İnternetin bağımlılık 
yaratıp yaratmadı 
ğının yurt dışındaki 
bilimsel çevreler ara 
sında bir tartışma 
konusu olduğunu 
kaydeden Tan, "Kimi 
bilim adamları inter
netin bir hastalık 
olduğunu savunur 
ken, kimileri bir has 
talik olduğunu düşün 
müyor. Son zaman

larda psikoloji alanın 
da yapılan araştır
malar, internette çok 
fazla zaman geçiren 
bireylerin, internet
ten uzaklaştıklarında 
ya da uzaklaştırıldık
larında bağımlı insan 
larda görülen çekil 
me etkilerine benzer 
belirtilerin görüldü 
ğünü göstermekte" 
diye konuşuyor. 
Günümüzde her 
bireyin "chat" yap 
ma, bilgisayar oyunu 
oynama ve internette 
gezinme nedenleri 
nin birbirinden farklı 
olduğunu ifade eden 
Tan, "Anne babalar 
bu durumu değer
lendirirken çocuk
larının farklılıklarını 
göz önünde bulun
durmalıdırlar" 
uyarısında bulundu.

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı. 
Sezonluk Atone Fiwtı: 35> 1TL 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM : 0.546 517 52 82

Oîiuıı-MiıiıiDiıiBEiEByepfii 
bayta< 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 İS YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESL Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri
www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 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

“Meleğin Şırlan” Mart'ta 
gösterime giriyor

Yapımcılığını 
Unicvisions ve 
Kenan Pröduc 
tion'ın üstlendiği 
Türk-Amerikan 
ortak yapımı 
"Meleğin Sırları/ 
Broken Angel" 
filmi, Mart ayında 
vizyona girecek. 
Yönetmenliğini 
ABD'de yaşayan 
Ankara Devlet 
Tiyatrosu eski 
sanatçılarından 
Açlan 
Büyüktürkoğlu'nun 
yaptığı ve 
başrolünde

Nehir Erdoğan'ın 
oynadığı filmde, 
Nilüfer Açıkalın 
ve Ayşe Nil 
Şamlıoğlu da 
rol aldı.
Çekimleri 
Hollywood'da 
gerçekleştirilen 
"Meleğin 
Sırları/Broken 
Angel" filminde, 
ayrıca Jay Karnes, 
Patrick Muldoon 
ve Zachary 
Charles gibi 
Amerikalı 
oyuncular da 
yer aldı

KfiŞJDÎ BEKLEMfK YOK
KALİTELİ KAŞELER
UYGUN FİYATLARLA

İİSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr


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

FİU.İ BOYA 
JOTUN- D€NİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSCSUAR 
BİÜMUM İNŞAAT 
MALZ€M€L€Rİ
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.” 

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

GEMDAŞ işletme Müdürü Gürken Belgütay, doğal gaz abonelerinin endişelenmemesini istedi 

“Gemlik’te doğal gaz 
sıkıntısı yaşanmayacak”

İran'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz hattında 
kesinti uygulanmaya başlandı. Bir süreden beri 
Türkiye'ye normalin altında doğalgaz veren Iran, gaz 
vermeyi tamamen durdururken, İran'ın doğal gaz 
vanalarını aylarca açmasa da Gemlik'in Rusya gazı kul
lanması nedeniyle doğal gaz sıkıntısının yaşanmaya
cağı bildirildi. GEMDAŞ İşletme Müdürü Gürkan Belgü 
tay, “İran'ın doğalgaz vanalarını kapatmasının ilçemize 
herhangi bir sıkıntısı ve yansıması olmayacaktır. Gem 
lik'e vermiş olduğumuz gaz Trakya tarafından ülke 
mize gelen Rusya gazıdır. Türkiye'ye gelen Rusya gazı 
nı Gemlik’e verdiğimiz için abonelerimiz hiçbir zaman 
kesintiye uğramayacaklardır.” dedi. Haberi sayfa 3'de

Enerji Baka nl ığı’nı n düzenlediği “Enerji Verimliliği” konulu 
yarışmada öykü dalında Özel Aykent İlköğretim Okulu 7 nci 
sınıf öğrencisi Gözdenur Bozan Türkiye üçüncüsü olmuştu 

Gözdenur Bozan’a
ödülünü Bakan 

Hilmi Güler verdi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GüneBakış
Gazın vanası yabancının elinde

Kış soğukları ortalığı kavuruyor.
Zaman zaman da güneş yüzünü gösterse de 

kış kışlığını yapıyor.
Soğuktan korunmanın yolu ısınmaktır.
Gemlik, odun ve kömürü yavaş yavaş terk 

ederek, çağdaş yakıt olan doğalgaza geçti.
Doğalgaz petrol gibi dış kaynaklı bir yakıt.
Musluğun biri Rusya'nın, diğeri İran'ın 

elinde.
İran kafası estiğinde musluğu kapatıveriyor.
Türkiye ise o zaman feryada başlıyor.

Devamı sayfa 5'de

Çalışan anneye 300 YTL 
kreş parası geliyor

AKP İktidarı, kadın istihdamını artırmak 
için “Annelik Fonu” oluşturmaya hazır
lanıyor. Kadınlara “hem çalışın, hem ço 
cuk yapın, kreş parası da devlet tarafın
dan karşıla nacak” mesajını veren pakete 
göre 0-5 yaş arasında çocuğu olan 
çalışan çalışan annelere, çocuk başına 
300 YTL kreş parası ödenecek. Çocuğu 
nedeniyle gözü arkada kalan çalışan 
annelerin içini rahatlatmayı hedefleyen 
hükümet kadın istihdamını arttırmak için 
Annelik Fonu ile pozitif ayrımcılık uygu
luyor. Bu amaçla İstihdam Paketi'nde 
“Annelik Fonu" projesi altında yeni bir 
proje geliştiriliyor. Haberi sayfa 7’de

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Hilmi 
Güler ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katıl 
dığı törende, Türkiye üçüncüsü olan Özel Aykent İlk 
öğretim Okulu 7 nci sınıf öğrencisi Gözdenur Bozan 
laptop ve plaketini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler'in elinden aldı. Gözdenur Bozan, 
Ankara'da düzenlenen törene okul müdürü, öğret
meni ve ailesi ile birlikte katıldı. Haberi sayfa 2'de

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

Dalmak Özgürlüktür....
USAT...
Uludağ Üniversitesi Su Altı Topluluğu..
Kuruluşundan bu yana bir çok etkin

liğe imza atıyorlar..
Amaçları; üniversite öğrencilerine 

sualtı dünyasını tanıtmak ve sevdirmek
Hedefleri; Topluluk üyelerine; grup bi

lincini, ortak hareket etmeyi, bilimsel 
çalışma yöntemlerini, paylaşmayı, sorum
luluğu, liderliği öğreterek kişisel gelişim
lerine katkıda bulunmak.

Öğretileri ise bu hedeflere ulaşırken 
doğaya, çevreye ve insanlara saygılı kişi 
ler olmak ve her zaman değişime, gelişi 
me uygun hareket etmek.

Amacını hedeflerini ve ilkelerini yukarı
da anlattığım USAT geçtiğimiz günlerde 
çok önemli ve anlamlı bir etkinliğe imza 
attı..

"Dalmak Özgürlüktür ” sloganıyla çık
tıkları yolculukta 20'ye yakın öğrenciyi su 
altıyla buluşturdu.

Tamer Sivri'nin Başkanlığını yaptığı 
Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma 
Derneği'yle birlikte düzenledikleri etkinlik
te aşılmayacak engelin olmadığını göster
diler.

Altı hafta süren etkinlikte eğitime 
katılan gençler belleklerine “yaşamlarının 
en önemli anılarını” yerleştirdiler.

Ana sponsor Erkurt Grubu,
Tesislerini açan Özel TED Lisesi, 
İkramları veren Saray Börekçisi..
Uğur Uzuner'in başkanlığındaki hepsi

I birbirinden "iyi" ve "coşkulu" USAT 
üyeleri..

Dalgıç adaylarını ve ailelerini her pazar 
günü Bursa'ya götürüp getiren Özel 
Aykent İlköğretim Okulu, Dernek Başkanı 
vefakar ve cefakar insan Tamer Sivri, 
Dernek yöneticisi Bülent Aktaş ve öğret
menler,

Ve su altında, su üstünde vizörlerine 
yerleştirdikleri görüntüleri deklanşör
leriyle ölümsüzleştiren Ömer Yağlıdere ve 
Fatma Filiz destek ve katkılarıyla;
Müstakbel dalgıçlara "suyun maviliğinde 
sevgiyi ve özgürlüğü " tattırdılar.

Altı haftanın sonunda gerçekleşen ser
tifika töreni onur ve gurur gecesine 
dönüştü..

Aldıkları sertifakalarla onurlanan "dal
gıçlar, mutluluklarını sahneye yansıtarak 
coştular..

Görülmeye değer..
Anılmaya değer..
Yaşanmaya değer..
"Dalmak Özgürlüktür" etkinliği son 

günlerde çok özlediğimiz birlik ve 
beraberliğe atılan saygıdeğer bir adımdı..

Adımları sıklaştırmak bizim elimizde..
Toplumsal barış ve huzur ulusal kalkın

manın ana unsurları.
Oluşturmak için önyargılardan arınarak 

etele verelim....

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Enerji Bakanlığı’nın düzenlediği “Enerji Verimliliği” konulu yarışmada 
öykü dalında özel Aykent İlköğretim Okulu 7 nci sınıf öğrencisi 

Gözdenur Bozan Türkiye üçüncüsü olmuştu

Bakan Hilmi Güler verdi
v***" Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Hilmi Gü 
ler ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkhoğl’nun katıldığı törende, 
Türkiye üçüncüsü olan Özel Aykent İlköğretim Okulu 7 nci sınıf 
öğrencisi Gözdenur Bozan laptop ve plaketini Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in elinden aldı.

Enerji Bakanlığı’nca 
Türkiye genelinde 
düzenlenen "Enerji 
Verimliliği” konulu 
yarışmada öykü 
dalında Türkiye 
üçüncüsü olan 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
7 nci sınıf 
öğrencisi Gözdenur 
Bozan, ödülünü 
Ankara’da düzenle
nen törende aldı. 
Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği 
Ekonomi Üniver
sitesi Salonu'nda 
düzenlenen ödül 
törenine Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Enerji 
ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Hilmi 
Güler, TOBB 
Başkanı Rıfat 
Hisarcıkhoğlu, 
TÜBİTAK Başkanı 
Nükhet Yetiş 
ile dereceye 
giren öğrenciler, 
öğretmenleri, 
okul müdür ve 
velileri katıldılar. 
Özel Aykent 
İlköğretim
Okulu öğrencisi 
Gözdenur Bozan, 
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler ile Türkçe

Öğretmeni Şükriye 
Güre ve Bozan 
ailesi törene 
birlikte katıldılar. 
LAPTOP VE 
PLAKET 
Törende plaket 
ve laptopunu 
Enerji Bakanı 
Hilmi Güler’in 
elinden alan 
Gözdenur Bozan 
mutluluğunu 
ailesi ve öğretmen
leri ile birlikte 
paylaştı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Enerji Bakanı 
Hilmi Güler ve 
TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu 
ile birlikte anı 
fotoğrafları

çektirerek ilçemize 
dönen başarılı 
öğrencisi Gözdenur 
Bozan, Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’nda da 
arkadaşları tarafın
dan alkışlanarak 
karşılandı.

Gözdenur Bozan 
ödül töreninin ardın
dan Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
Türkçe Öğretmeni 
Şükriye Güre ve 
ailesi ile birlikte 
Anıtkabir’i de 
ziyaret etti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMDAŞ işletme Müdürü Gürken Belgütay, doğal gaz abonelerinin endişelenmemesini istedi 

“Gemlik’te doğal gaz 
sıkıntısı yaşanmayacak”

İran'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz hattında kesinti uygulan
maya başlandı. Bir süreden beri Türkiye'ye normalin altında doğalgaz 
veren İran, gaz vermeyi tamamen durdururken, İran'ın doğal gaz 
vanalarını aylarca açmasa da Gemlik'in Rusya gazı kullanması 
nedeniyle doğal gaz sıkıntısının yaşanmayacağı bildirildi. GEMDAŞ 
İşletme Müdürü Gürkan Belgütay, “İran'ın doğalgaz vanalarını kapat
masının ilçemize herhangi bir sıkıntısı ve yansıması olmayacaktır. 
Gemlik'e vermiş olduğumuz gaz Trakya tarafından ülkemize gelen 
Rusya gazıdır. Türkiye'ye gelen Rusya gazını Gemlik’e verdiğimiz için 
abonelerimiz hiçbir zaman kesintiye uğramayacaklardır.” dedi.

YazıYORUM

Ercüment ESEN
İran'ın sert kış 
koşulları ve 
Türkmenistan'dan 
gelen doğalgaz 
sevkiyatının 
durmasını gerekçe 
göstererek geçen 
haftadan beri 
Türkiye'ye ihraç 
ettiği gaz vanalarını 
kapatması ile doğal 
gaz kullanıcıları 
arasında ülke 
genelinde yaşanan 
endişe ilçemizde 
de doğal gaz 
kullanıcılarını 
tedirgin etti..
İran gazının ne 
zaman geleceği 
belirsizliğini halen 
korurken, ilçemizde 
de 2005 yılından 
beri doğal gaz 
kullanan ilçe 
halkı gözleri gaz 
dağıtım şirketi 
GEMDAŞ’a çevirdi. 
GEMDAŞ işletmesi 
tarafından konuyla 
ilgili gazetemize 
yapılan özel açıkla
mada, doğal gaz 
abonelerini endişeli 
bekleyişlerine 
açıklık getirildi. 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay, doğalgaz 
abonelerini rahat
latarak, kışın 
ortasında kesintisiz 
doğal gaz kullan
maya devam

edeceklerini 
belirtti. Belgütay, 
ilçemizde gaz 
krizinin yaşanma 
yacağını hatırlattı. 
GEMDAŞ İşletme 
Müdürü Gürkan 
Belgütay, “İran'ın 
doğalgaz vanalarını 
kapatmasının 
ilçemize herhangi 
bir sıkıntısı ve yansı
ması olmayacaktır. 
Iran doğalgaz 
vanalarını aylarca 
da açmasa dahi 
Gemlik yine doğal 
gazsız kalmaz 
ve hiçbir konut 
kış ortasında 
mağdur olmaz.

Gemlik'e vermiş 
olduğumuz gaz 
Trakya tarafından 
ülkemize gelen 
Rusya gazıdır. 
Türkiye'ye gelen 
Rusya gazını 
Gemlik’e verdiğimiz 
için abonelerimiz 
hiçbir zaman 
kesintiye uğra 
mayacaklardır. 
Iran gazı dışında 
ülkemize gelen 
gazın 4/3 dahi 
kesilse bile 
Gemlik'te 
doğalgaz sıkıntısı 
yaşanmayacaktır.. 
Halkımız doğal 
gaz konusunda

endişelenmesin. ” 
şeklinde konuştu. 
Belgütay, 
açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“GEMDAŞ olarak 
Rusya gazı dışında 
Akçakoca’da 
çıkan ve 
GEMDAŞ'ın da 
bağlı olduğu 
Aksa gaz gurubuna 
ait doğal gazı 
gurubumuz satın 
aldığı için öncelikle 
de bu gazı da bizler 
kullanıyoruz. 
Abonelerimiz 
rahatlıkla gaz 
kullanmaya devam 
edeceklerdir"

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ak .. Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Alevi’leri kandıramadılar!....
"Alevilere toplu iftar " numarası tut

madı..
1400 yıldır zulüm göre göre .dışlana 

dışlana pişen Alevi toplumunun "Tayyip 
Erdoğanla bir yemek" karşılığı teslim 

olması zaten beklenmezdi. Olmadı da. 
Çünkü Alev i'ler sadece aydın , ilerici, 

eşitlikçi değil, ayni zamanda onurluydular.. 
Gururluydular.. Siyasal iktidardan asla 
sadaka istemediler.

Bütün istedikleri devletin eşit yurttaşları 
olmaktı. Devletin bir dinin, ırkın, mezhebin 
elinde rehin tutulmasına razı değildiler.

Şimdiye kadar zDevletin bütün dinle re, 
mezhepler, inançlar karşısında eşit mesa 
fede olmasını savundular..

Halifelerin, sultanların, padişahların 
kulu-kölesi olmayı reddeten Alevilerin Kur 
tuluş savaşına, Cumhuriyet devrimine 
gönüllü katılması Atatürk'e sadık kalmaları 
bu özelliklerini gösterir.

Bir uyduruk yemeğe teslim olacak 
değildiler.. Olmadılar da...

Bu toplu iftar yemeği davetinin bir yararı 
oldu.

Dağınık, hatta anlaşmazlık içinde olan 
Alevi örgütünü uyandırdı, bir araya gelme
sine sebep oldu..

Gazetelerin yazdığına göre 298 örgütten I 
293 'nün iftara katulmayı reddetmesi bu 
oyunu oynamak istiyenlere atılan bir tokat 
oldu..

Ben bu işin nedenini açıkça yazayım.
AKP iktidarı 20 milyon kadar olduğu 

söylenen ve şimdiye kadar Cumhuriyet 
Halk Partisini yani sol -demokratları

destekleyen Alevi oylarını kendine çek
mekti...

Alevilere Başbakanın tabiri ile " MAMA " 
uzatılıyordu..

Onları bir kaç kendi Mezhebine ihanet 
edenler yoluyla kolayca teslim alacağını 
zannediyorlardı..

Şimdi burayı dikkatle okuyun sayın 
okurlar...

Sen din hizmetlerini sadece Sünni 
mezhebi için yürüteceksin. Diyanet'e 
ayırdığı trilyonlarca liralık (Bakanlıklardan 
daha çok, En büyük bütçe Diyanettedir. ) 
bütçeden Alevilere kuruş ayırmayacaksın, 
on binlerce kişinin çalıştığı Diyanet'te bir 
tek Alevi'ye yer vermeyeceksin..

Cemevlerini ibadethane olarak görmeye
ceksin, hatta kapatmaya çalışacaksın.

Zorunlu din dersi adı altında Alevi ço 
cuklarına gençlerine sadece Sünni öğretis- 
ni okullarda dayatacaksın..

Alevi köylerine cami yaptırıp, imam 
tayin edeceksin..

(Köylü diyor ki, bizim köy Alevi köyü, 
Cem evi yap) Aleviler için bir sürü uyduruk 
hikayeler uydurup, yok mum söndü, yok 
kızılbaş diye cahil halkının kafasını 
karıştıracaksın..

Sonra da " Gelin hep beraber yemek 
yiyelim" diye bu toplumu bir tabak yeme 
ge esir alacaksın. Bu kadar kolay mı ?..

Alan da kaçan mı ? Çocuklar bile 
anladılar, milletvekili olmakiçin Alevilere 
ihanet eden küçük adamlar anyamadılar..

Alevilerin yaslı gününde böyle bir 
yemek olmayacağını bile bilmiyorlar.

Bakın Alevi sözcüleri neler diyorflar..
"Alevi açılımına çok meraklıysanız, Aşu 

re gününde gidersiniz bir Cem evine; Alevi, 
Sünni ayrımı olmadan hem aşureyi paylaşır 
hemde Alevi sorunlarını halledeceğim 
dersiniz. Beş yıldızlı otellerede .etrafına 
şakşakçıları, yalakaları toplayarak bir 
matem gününü şova dönüştürerek açılım 
olmaz" Çünkü onlar sadece kendileri için 
bir şey istemiyorlar..

Herkes için, eşit özgür, insanca yaşam 
istiyorlar.

Bizde insanız, bizi görün diyorlar.

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


“Zam günde bir simit almaya yetmiyor”
Seyfettin ŞEKERSÖZ
5510 Sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu'nda değişik
lik öngören tasarı 
hakkında Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği'nin 
görüşlerini AKP İlçe 
Başkanlığı'na ileten 
emekliler "2008 yılı 
zammı beklentimizin 
gerisinde kaldı, bu 
zam günde bir simit 
almaya bile yetmiyor" 
dediler.
Gemlik İşçi Emeklileri 
Şube Başkanı Hüse 
yin Yener ile yönetim 
kurulu üyeleri ziyaret 
te bulundukları AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'e konu hakkın
da genel merkezle 
rinden gelen dosyayı 
teslim ederek destek 
istediler. İşçi Emek 
lileri Gemlik Şubesi 
Başkanı Hüseyin 
Yener, emeklilerin 
uzun yıllardan beri 
her oluşan hükümet
ten çıkarılmasını bek
ledikleri intibak yasa 
sının mevcut AKP 
hükümetinden çıkar 
tılması için genel 
merkezlerinin görü

şünü AKP İlçe Başka 
nı Enver Şahin'e iletti. 
Yeni düzenlenen sos 
yal sigortalar ve genel 
sağlık sigortası içinde 
memur emeklilerinin 
maaş artışlarının kat
sayı ile olacağından, 
memur emeklilerinin 
refahtan pay alacak
ları ancak işçi ve 
Bağkur emeklilerinin 
refah alamayacak
larını anlatan Hüseyin 
Yener, "Bu durum 
Anayasa'nın eşitlik 
ilkesine ve insan hak
ları genel prensipler
ine aykırı bir durum 
oluşturacaktır. Emekli 
aylıklarında, memur 
lar için alt sınır uygu
lamasının korunması, 
işçi ve Bağkur emekli 
leri için alt sınır uygu

lamasının kaldırılması 
da yine Anayasanın 
eşitlik ilkesine ve in 
san hakları genel 
prensiplerine aykırı 
dır" dedi.
İşçi Emeklileri Genel 
Merkezinin bu konu 
daki önerililerini de 
aktaran Yener, bun
ların "Gelir ve aylık
ların artışı ile ilgili 
maddede, altı aylık 
tüfe artışı ile birlikte 
refahtan da pay ver
ilmesi yönünde deği 
şiklik yapılmalıdır. 
Aksi takdirde emekli 
ler arasında mevcut 
eşitsizlik katlanarak 
sürecek ve açlık sınırı 
nın altında gelin alan 
emekli sayısı hızla 
artması" olduğunu 
söyledi.

Hazırlanan dosyada 
intibak taleplerinin de 
bulunduğunu da işa 
ret eden Yener, "2000 
yılı öncesi işçi emekli 
terinin aylıklarının 
yetersiz kalmasının 
en büyük nedeni, yıl
lardır intibakların 
yapılmaması sonucu, 
SSK kapsamından 
gelir veya aylık alan
ların büyük çoğun
luğu mağdur edilmiş 
tir. SSK alt sınır aylığı 
ile Emekli Sandığı 
kapsamında olanların 
alt sınır aylığı arasın
da büyük bir farklılık 
bulunmaktadır. Bunla 
rın hiç birisine çözüm 
bulunmadan, herkes 
almakta olduğu aylık 
ile birlikte tek çatı 
altında toplanmıştır.

Halen, işçi emeklileri 
ile dul ve yetimleri 12 
ayrı kategoride aylık 
almaktadırlar" dedi.
Bu konuda genel mer 
kezin "Öncelikle gelir 
ve aylıklarda intibak 
yapılmalı ve farklılık
lara son verilmelidir. 
Mevcut emekliler ara 
sında norm ve stan
dart birliği sağlanma 
dan yapılacak düzen
lemeler, uluslar arası 
sözleşmelere, Anaya 
samıza ve tek çatı 
ruhuna aykırı olacak
tır" görüşünde bulu 
nulduğunu belirten 
Hüseyin Yener, 2008 
yılı zam beklentisinin 
ise beklenenin çok 
gerisinde kaldığını 
söyledi.
İşçi Emeklilerine,

2008 yılı için öngörül 
düğü şekliyle Bütçe 
Kanunu'nda yer alan 
ilk 6 ay için yüzde 2 
ve ikinci 6 ay için 
gerçekleşen 6 aylık 
enflasyon şeklindeki 
6'şar aylık zamların 
emekli dul ve yetim
lerin giderek nefes 
alamaz hale gelecek
lerinin altını çizen 
Yener, "Ocak 2008'de 
işçi emeklilerinin 
taban aylıklarına 
yapılacak zam, aylık 
10.44 YTL anlamına 
gelmektedir. Zammın 
günlük olarak da 35 
Ykr'a denk geldiği 
açıktır ki, bu zam 
günde bir simit 
almaya bile yet
memektedir" 
dedi.
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Gazın vanası yabancının elinde
Ve İran en kritik anda gazı ke 

s i verdi.
Türkiye titredi.
Diplomatik temaslar başladı.
Aman gazı açın, 10 günlük, 

15 günlük gazımız kaldı.
Feryatları yükseldi birden..
Birbirini tutmaz açıklamalar 

ard arda geldi.
Doğal gaz kullananlar ürkme 

ye başladı.
Kiminin bağlantılarını dur

durduğunu öğrendik.
Sorun dışa bağımlılıktan baş 

ka birşey değil.
Türkiye petrol da ve doğal- 

gazda birçok konuda olduğu 
gibi tamamen dışa bağımlı.

Bu ise zaman zaman ülkeyi 
zora sokuyor.

İrandan aldığımız doğalgaz 
şiddetli kış nedeniyle kesilmiş.

Ya Rusya da da kış sertleşir, 
Rusya da gazı keserse ne ola
cak?

Türkiye stoklarındaki gazı 
kaç gün kullanabilir?

İşte bunlar, kafalardaki soru 
işaretlerini çoğaltıyor.

Evlerimizde alternatif yakıtta 
bulunmasa, vay halimize.

Ama GEMGAZ Gemlik 
İşletme Müdürü Gürkan Bey,ş 
bu vehimlerimizi azaltacak açık
lamalar yapmış.

‘‘Biz, doğal gazı İrandan değil,

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadrl_guler@hotmall.com

Rusya dan alıyoruz” diyor.
Sorun değişmiyor.
"Bugün İran, yarın Rusya da 

aynısını yaparsa ne olur" diyo
rum.

Türkiye ye birkaç ay yetecek 
stok doğalgaz siloları yapılıma; 
sı zorunludur.

Bunları sıkıntıya düştükten 
sonra yaşarsak kötü olur.

Doğalgazı yalnız evlerimizi, 
işyerlerimizi ısıtmak için kullan
mıyoruz.

Gemlik ve çeversindeki tüm 
fabrikalar, yani sanayi doğalgaz 
la çalışıyor.

İran doğalgazının kesilme 
sinden sonra bazı bölgelerde 
sanayi ye verilen gaz azaltıldı.

Önce insanların ısınması için 
mevcut kaynaklar kulandırıldı.

Bursa Ovaakça Termik San 
trali bile dogalgazla çalışıyor.

Termik Sanatral enerji üretip 
Bursanın belli yerlerini bu ener
ji ile besliyor.

Enerji sorunu Türkiyenin

. üzerinde durması gerekli çok 
önemli konularında başında 
geliyor.

Bunun için yeraltındaki pet 
rol ve doğalgaz kaynaklarımızı 

.bulmalı, işleyip kendimize ye 
\terli hale getirmeliyiz.

Sorun çözümü budur.
Dışa bağıhhktan kurtulmadık- 

tana sonra sorun çözülmez.
Rusya veya İran kendi ihti 

yacının dışındaki gazı satar.
Yarın İran ile ABD arasında 

çıkacak bir sıcak savaşta, biz 
kimin yanında olacağız.

Tabii ki AB D’n in..
Irak işgalinde bunu yaşa

madık mı?
ABD’nin dünyadaki egemen

liği sürdürmesi için işbirlikçi
lerinin aynı dinden olmasını da 
gerektirmiyor.

Türkiye müslüman bir ülke 
ama ABD hıristiyan!

ABD Irak’ı işgal ederken, 
AKP hükümeti mazlum Irak'ın 
yanında olmadı.

Güçlü ABD’nin yanında oldu.
Savaş ganimetinden ne ka 

dar pay alacağının peşine 
düştü.

Birinci Körfez Savaşında rah
metli Özal ne demişti?

"Bir koyacağız, üç alacağız!”
O gün de Türkiye birşey ala

madı. Bugün de.
Üçünün bilmem neyini aldı.
İran’a kötü niyetler besleyen 

ABD, yarın bir saldırı da bu ülke 
ye yaparsa, İran bize doğalgaz 
verir mi dersiniz?

Vermez vermez...
Ulusların yalnız yaşayamaya

cağı bir gerçek.
Hiçbir ülke elindeki fazla 

malını elinde tutmaz.
Doğalgaz boru hatları Sov 

yeti erden, Azerbeycan’dan, Kır 
gızistan’dan Avrupa’nın orta
larına götürülüyor.

Bu ülkeler, Avrupa’ya da 
muslukları kapasalar, binlerce 
insan donarak ölür.

Türkiye ısıtma enerjisinde ter 
cihini doğalgazdan yana yap
tıysa, önlemlerini de almasını 
bilmeli.

Büyüklerim evimizde şu sözü 
söylerdi hep:

"Allah karda, kışta kimseyi 
soğukta bırakmasın. ”

Aklın yolu birdir. O da kendi 
kaynaklarını bulup işlemektir.

Vali Harput’tan Şahin’e ziyaret
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, Bur 
sa’nın dünya kenti 
olması yolunda 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin ile işbirliği 
içinde çalışacaklarını 
söyledi.
Vali Harput, Tarihi 
Belediye Binası’nda 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’e iade-i 
ziyarette bulundu.

Vali Harput, Bursa 
da son dönemde 
sürekli değişim 
yaşandığını, bunda 
da Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Hikmet 
Şahin’in önemli 
katkısı olduğunu 
belirterek, “Bur 
sa’nın en üst sorum
luluğunu üstlenen 
iki kişi olarak şehrin 
daha modern ve bü 
yük olması yönünde 
neler yapabile

ceğimizi konuşaca 
ğız. Başkanımız Bur 
sa’nın sıkıntılarının 
azaltılması yönünde 
yaptıkları ortada. 
Nereye baksanız 
Büyükşehir Belediye 
si’nin imzasını görü 
yorsunuz. Bunun 
daha da artacağına 
inanıyorum. Büyük 
şehir Belediyesi ile 
Bursa’nın daha da 
modernleşmesi, 
daha da güzelleşme

si ve sıkıntılarının 
çözümüne yönelik 
işbirliği içinde 
çalışacağız” dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin de, Vali 
Har put’un iade-i 
ziyare tinden 
duyduğu mem
nuniyeti dile 
getirdi. Şahin, Har 
put’la yaptığı görüş 
melerde hizmet 
heye canını hisset tiğini belirterek, 

“Valimiz ile uyum
içinde çalı şacağız” 
diye konuştu.

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (O 532) 353 34 56

ELEMAN ARANIYOR
Tershanemizde çalışmak üzere 

KAYNAKÇI 
MONTAJCI

1 -VİNÇ OPERATÖRÜ
AŞÇI (Bayan olabilir) 

aranmaktadır.
Erdoğan Usta Tershanecilik San. Tic. Ltd. Şti.

Kapaklı Köyü / ARMUTLU
0.532 235 28 05 - 0.226 533 30 60

Beko Casio 398 R yazar kasamın 
8GE 60501430 nolu ruhsatı kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. Ramazan KURUR

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanım kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. İSA TÜRKMEN

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanım kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. Kadir ARI

Gemlik Körfez Nakliyat A.Ş. adına 
kayıtlı 16 ZS 580 vc 16 ZS 587 plakalı 

araçların K1 taşıt kartı kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.
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PKK kampları bombalanıyor
Türk ordusunda 
bağlı uçaklar, 
Irak'ın kuzeyindeki 
PKK kamplarını 
vuruyor.
Kuzey Irak sınırında 
bulunan Siteken 
bölgesindeki 
PKK kamplarının 
14 adet Türk jeti 
tarafından bomba
landığı ve bu 
bombalamaya 
topçu ateşinin de 
destek verdiği 
bildirildi.
Kürt yönetimine 
bağlı Peşmerge 
Kuvvetleri 
Sözcüsü Cebbar 
Yaver de bombala
mayı doğruladı. 
Yaver, Türk 
uçaklarının Sertti, 
Berzagarih, 
Karuh ve Siteken 
bölgelerini 
bombaladığını

kaydetti.
Siteken bölgesinde 
yaklaşık 14 
adet Türk 
uçağının 
bölgeyi 1 saat 
önce bombalamaya

başladığını, 
bölgeden gelen 
haberlere göre bom
balamanın halen 
devam ettiğini 
ifade edildi.
Yaver, Türk

topçularının da 
Amedi ve 
Rekkan 
bölgelerini 
bombalayarak 
operasyona destek 
verdiğini kaydetti.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ....

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

t
Körfez Ofset

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

İM

35 YILLIK 
, TECRÜBEMİZ İLE 

HİZMETİNİZDEYİZ MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad.BoraSokIAkbankAralığıNo:3BGEMÜ^

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Serbest Kürsü
Özgür KARAKAYA

İletişim Uzmanı
ozgkara@hotmail.com

Şiddete Bakış...
Şiddet teriminin kökeni Latince de ’violen- 

tia"dan gelmektedir. "Violentia", şiddet, sert 
ya da acımasız kişilik, güç demektir. Şiddet, 
insanın yaralanmasına, sindirilmesine, öfke- 
lendirilmesine veya duygusal baskı altına 
alınmasına yol açan davranış biçimidir.

Şu unutulmamalıdır ki, şiddet her zaman 
şiddeti doğurur. Tek bir insan etkilenmez, 
şiddet uygulanması halinde birden çok insan 
etkilenir. Kişinin sıkıntıyı içersinde biriktir 
mesi insanlar arasında şiddete neden olur. 
Bulunan ortamın rahat olmayışı da buna et 
kendir.

Kadın-erkek eşitliğinin olmadığı, kadının 
daha pasif olduğunun kabul edildiği toplum- 
larda erkek şiddeti kültürel kurumlar, siyasi 
ve ekonomik düzen tarafından pekiştirilir ve 
hoş görülür. "Koca değil mi, döver de sever 
de!" sözü", gelenekçi yaşamımızda erkeğin 
şiddet uygulamalarına gösterilen anlayışı 
göstermektedir. "Haşin erkeği severim" sözü 
de kadınların aynı yaşamda erkek şiddetini 
kabullendiklerinin ifadesidir. Bu anlayışta, 
erkek kavga ettiği, şiddet uyguladığı, kadar 
erkektir; kadınsa yumuşadığı, boyun eğdiği 
kadar kadındır inancı yaygındır.

Anne babanın çocuklarını terbiye ederken 
kullandıkları dayak şiddetin en basit ve en 
kabul görenidir. Şiddet, çocuğun yaşamına 
"dayak'Ta girer. "Dayak cennetten çıkma"dır 
", "kızını dövemeyen dizini döver; oğlunu 
dövmeyen bağrını döver", "ağabey tabı kİ 
döver" deyimleri şiddetin çok eski çağlardan 
beri uygulandığını gözler önüne sermektedir. 
Burada dayak sözü Can Yücel'in aşağıdaki 
"Tövbe" şiirini çağrıştırır:

TÖVBE
Dayak cennetten çıkmışmış 
Öyleyse eğer önlem almak gerekir. 
Bir daha cennete düşmemek için. 
Burada yediğimiz dayak yeter.
Eğitimde şiddet, ilkokulda, kalıplaşmış "eti 

senin kemiği benim" deyimiyle başlar; sıra 
dayaklarıyla devam eder. Bilhassa zayıf kar 
ne çocuklara birçok aile tarafından şiddet 
uygulanması için bir vesiledir.

Şiddet, mahalle kavgalarında, futbol taraf 
tar çatışmalarında da çok sık görülür. 
Maçlarda sıkça söylenilen "ölmeye geldik", 
"kanımız sarı kırmızı akar" "bu maçı alacağız 
başka yolu yok" gibi sözler ve maç esnasın
da edilen ağza alınmayacak küfürler de 
toplum içinde şiddetin ne kadar yaygın 
olduğunun ispatıdır.

Ataerkil yapıdan kaynaklanan at avrat silah 
üçlemesi, zamanımızda otomobil, kadın silah 
olarak devam etmektedir. Bu zihniyet ken
disini kan ve namus davalarında çok sık 
göstermektedir.

Emperyalizm, yayılmacı ve sömürgeci bir 
sistem olduğu için mutlu azınlıklar yaratır. 
İnsanlığın büyük bir kısmına acı, gözyaşı 
sıkıntıyla şiddeti beraberinde getirir.

Oynadığı oyunlar yüzünden farklı inançlar 
ve farklı etnik guruplar arasındaki çatışmalar 
ve yakın geçmişimizde yaşanan acı sosyal 
olaylar şiddetin izleri olarak tarihte yerlerini 
almışlardır. Hollyvvood namlusuz bir silahtır 
sözünü anımsarsak; Amerikan sinemasının 
dünyaya şiddeti yaydığını söylememizde 
sakınca yoktur.

En çok şiddet uygulayan, şiddetin kendi
sine ya da görüntüsüne en çok gereksinimi 
olan toplumlar, aslında demokrasisi, toplum
sal dayanışması ve insana olan inancı en az 
olan toplumlardır.

YARIN : Şiddete karşı neler yapılabilir?

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Çalışan anneye 300 YTL kreş parası geliyor
AKP iktidarı, kadın 
istihdamını artırmak 
için “Annelik Fonu” 
oluşturmaya hazır
lanıyor. Kadınlara 
“hem çalışın, hem 
çocuk yapın, kreş 
parası da devlet 
tarafından karşıla 
nacak” mesajını 
veren pakete göre 
0-5 yaş arasında 
çocuğu olan çalışan 
çalışan annelere, 
çocuk başına 300 
YTL kreş parası 
ödenecek.
Ediniler bilgiye 
çocuğu nedeniyle 
gözü arkada kalan 
çalışan annelerin 
içini rahatlatmayı 
hedefleyen hükümet 
kadın istihdamını 
arttırmak için Anne 
lik Fonu ile pozitif 
ayrımcılık uygulu 
yor. Bu amaçla İstih
dam Paketi'nde 
“Annelik Fonu” pro
jesi altında yeni bir 
proje geliştiriliyor. 
Hükümete göre, İş 
Kanunu'nda yer alan 
“En az 150 kadın 
işçi çalıştıran işyeri, 
kreş ve bakımevi 
açmak zorundadır” 
hükmü, pratik hayat
ta uygulanmıyor.

İşyerleri, maliyeti 
arttırdığı için kreş 
açmak yerine, kadın 
sayısını 149'da 
tutuyor veya yeni 
bir şirket kurararak, 
bu zorunluluktan 
kaçıyor. 
MAAŞ KESİNTİSİ 
YOLDA.
Mevcut İş Kanu 
nu'na göre, çocuğu 
olan çalışan kadın
dan, “analık sigor
tası” adı altında 
yapılan kesinti, proje 
işlerliğe kavuşursa 
iptal edilecek.
Çocuk başına 300 
YTL'lik kaynağının 
oluşması için çalı 
şan annenin maaşın
dan da yüzde 15 
kesinti yapılması 
uygun bulundu. 
Geri kalan kaynak 
için işveren, 
sendika, odalar ve 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu’ndan 
kesinti yapılacak. 
İşsizlik Fonu'ndaki 
kaynaktan da yeni 
tona para 
aktarılacak.
AKP’de, 10 gün 
içinde bu konuda bir 
çahştay yapılacak. 
Uluslararası Çalışma 

Örgütü (İLO), çalış
ma hayatındaki aka 
demisyenler, işve 
ren, oda, sendika ve 
ilgili bakanların 
katılacağı toplantıda, 
hangi kurumdan ki 
me ne kadar kesinti 
yapılacağı netleşe
cek. AKP Kadın Kol 
lan, çalışmaya çağ 
rılacak akademis 
yenleri belirlemek 
üzere bir iletişim 
havuzu oluşturdu. 
İşveren de 
rahatlayacak 
Başbakan Yardım 
cısı Hayati Yazıcı, 
kadın istihdamını 
“kreş desteği” ile 
artıracaklarını kay
detti. Birçok kadının 
çocuklarına bakama 

dığı için işten ayrıl 
dığına işaret eden 
Yazıcı, “İşçi, işveren, 
sendika, kamu bu so 
runu ortadan kaldır
mak için elini taşın 
altına sokacak” 
dedi. Yazıcı, projenin 
ayrıntılarının ileriki 
zamanda daha da 
netleşeceğini, ancak 
kapsamlı bir çalışma 
yürüttüklerini söyle
di. Kurs açarak da 
ev hanımlarını çalış
maya teşvik edecek
lerini söyleyen Yazı 
cı, “Kreş sorunu çö 
zûı'ûrse, kadının isti
hdam sorunu da çö 
zülür” değerlendir 
meşini yaptı.
‘Kadın kariyer de 
yapacak, çocuk da!' 

AKP Kadın Kolları 
Başkanı ve Gazian 
tep Milletvekili Fat 
ma Şahin, çalışan 
kadınların hem ço 
cuk hem de kariyer 
yapmasını sağlaya
caklarını vurgula
yarak, “Sayın Emine 
Erdoğan'dan çalış
ma hayatındaki kadı 
nın güçlenmesi, 
siyasetteki kadın 
noktasında çok ciddi 
pozitif destek ahyo 
ruz. Kadının statü 
sünün yükselmesi, 
ekonomik gücü ile 
alakalı. Bugün, 
ailede şiddet varsa 
ya da parçalanmış 
aile sorunu varsa 
gelip ekonomiye 
dayanıyor. Kadının 
eğitimi ve çalışma 
hayatındaki statü 
sünün yükseltilmesi
ni amaçlıyoruz. 
Kadının annelik 
vasfını koruyacak ve 
ça lışma hayatında 
var olmasını sağlay
acak bir modeli ha 
yata geçireceğiz” 
Direkt fondan 
çekebilir
Fatma Şahin, asgari 
ücretle çalışmak zo 
runda kalan pek çok 
kadınının kreş ücre

tini ödeyemediğine 
işaret ederek, “Bu 
durumda, kocası 
‘elinde para kaimi 
yor, işi bırak' diyor. 
Kadın da çaresiz 
işten ayrılıyor” dedi. 
Şahin, kadının hem 
iyi bir eş, hem de iyi 
bir anne olmasının 
istendiğine işaret 
ederek, “Kadından 
sihirbazlık bekleni 
yor. Kadın istihda 
mındaki düşüklük
ten şikayet ediyor
sak, kadınlara 
pozitif ayrımcılık 
yapmak gerekiyor” 
diye konuştu.
Şahin, fondan kadın
lara yapılacak öde
menin nakit para 
şeklinde ya da hiz 
met satın alma mod
eliyle mümkün ola
bileceğini vurgula
yarak, “Yani anne, 
0-5 yaş arasındaki 
çocuğunu bir kreşe 
yerleştirecek, kreş 
bizim şu anda 
300 YTL olarak 
belirlediğimiz parayı, 
fondan çekebilir 
veya biz anneye 
direkt verebiliriz. 
Ayrıntılar, 10 gün 
içinde netleşecek” 
diye konuştu.

Eski araçlar tarih oluyor
Ulaştırma Bakanlığı, 
model yılları 
1958 ile 1972 
arasında değişen 
yaklaşık 59 bin 
442 kamyon, oto
büs, tanker ve 
çekiciyi dünden 
itibaren trafikten 
çekmeye başladı. 
Bu uygulama 
ile karayolunda 
güvenliği sağlamayı 
amaçlayan 
Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü, 
araç başına bin 
YTL ile 10 bin YTL 
arasında ödeme 
yapacak.
Taşımacılığın 
yüzde 98'inin 
yapıldığı karayolun
da güvenliği sağla
mak ve çevreyi 
korumak amacıyla 
söz konusu araçlar 
trafikten çekilecek. 

Başlayacak çalışma 
Kara Ulaştırma 
Genel Müdürlüğü 
ile Makine Kimya 
Endüstrisi tarafın
dan yürütülecek. 
Toplanacak 
araçlar MKEK 
Hurda İşletmesi 
Müdürlüğüne 
Bağlı, Kırıkkale 
Hurda Müdürlüğü, 
İzmir-Aliağa 
Hurda Müdürlüğü ve 
Kocaeli-Seymen 
Hurda Müdürlükleri 
tarafından hurdaya 
dönüştürülecek. 
25-50 yaş 
arasındaki 
59 bin 442 araca 
ağırlıklarına bağlı 
olarak bin 650 ile 
7 bin 500 YTL 
arasında ödeme 
yapılacak.
Trafikten çekilecek 
taşıtlara ödenecek

tutarın belirlen
mesinde 9 Kasım 
2007 itibariyle 
Karayolu taşıma 
Yönetmeliği 
kapsamında 
verilmiş yetki 
belgesine sahip 
taşıtlar için bin 
500 YTL ile taşıt

ağırlığının 
yüzde 60'ının 
toplamı 
esas alınacak. 
Diğer taşıtlara ise 
taşıt ağırlığının 
yüzde 60 ile 
750'nin toplamı 
kadar ödeme 
yapılacak.

2008’de doğal gaz 
ihtiyacı artacak

İran doğal gazında 
yaşanan sıkıntıyla 
gündemin baş 
sıralarına oturan 
doğal gaza Türki 
ye'nin ihtiyacı, 
2008 yılında 
daha da artacak. 
Elektrik üretiminde 
doğal gazın 
2007'de yüzde 48,6 
olan payı, 2008 
yılında yüzde 49,1'e 
çıkacak.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan 
lığı öngörülerine 
göre, 2007 yılında 
elektrik enerjisi üre
timinin yüzde 
48,6'sı doğal gaz
dan, yüzde 20'si 
linyitten, yüzde 
18,7'si hidrolikten, 
yüzde 6,2'si ithal 
kömürden, yüzde 

4'ü fuel-oil'den, 
yüzde 1,6'sı taş 
kömüründen ve 
kalan kısmı diğer 
kaynaklardan 
elde edildi. 
Geçen yıl doğal 
gazdan 92 milyar 
821 milyar kilo- 
vattsaat (Kwh) 
elektrik üretilirken, 
2008 yılında bunun 
99,5 milyar kilovat- 
saate ulaşması 
bekleniyor.
2008'de kamuya 
ait bazı hidrolik 
santralların devreye 
girmesine karşılık 
elektrik üretiminde 
hidrolik payı art
mazken, doğal 
gazın 2007 yılında 
yüzde 48,6 olan 
payı 2008 yılında 

l’e çıkacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Park halindeki
kamyonların 

mazotları çalındı
Uludağ eteklerinde zincirleme kazası

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
park halindeki 4 
kamyonun mazotu 
kimliği belirsiz 
kişi veya kişilerce 
çalındı.
Şaşkınlıklarını 
gizleyemeyen 
kamyon sahipleri 
polise başvurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çamlıca 
Mahallesi Bağlar 
Caddesi'nde park 
halinde bulunan 
Recep Y.'ye ait 
16 DAC 12,

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

Orhan Ö.'ye ait 
16 DAI 17, Recep 
T.'ye ait 16 E 2439 
ve İbrahim A.'ya ait 
16 GM 974 plakalı 
kamyonların mazot 
depoları boşaltıldı. 
Kimlikleri belirlene
meyen zanlıların, 
kamyonların mazot
larını, akaryakıt 
depolarının kapak
larını kırarak çaldık
ları belirlendi. Polis, 
mazot hırsızlarını 
yakalamak için 
soruşturma 
başlattı.

Bursa'da, Uludağ 
eteklerinde buz tut
muş yolda kayan 
sürücüler zor anlar 
yaşadı. 6 aracın 
karıştığı zincirleme 
kazada sürücüler 
2.5 saat mahsur 
kalırken, yolda 
ulaşım tuzlandıktan 
sonra normale 
döndü.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Işıklar Mahallesi'nde

Yaşlı kadın emlakçı dövdü 
diye polise başvurdu

Bursa'da, 80 yaşında
ki bir kadın, tartıştığı 
emlakçı tarafından 
dövüldüğünü öne 
sürerek polise müra
caat etti. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
Edinilen bilgiye göre, 

hava sıcaklığının 
gece eksi
5 dereceye kadar 
düşmesiyle birlikte 
buzlanma yaşandı. 
Sabah erken 
saatlerde işlerine 
gitmek için 
evlerinden çıkan 
sürücüler, buz pis
tine dönen yolu fark 
etmeyip otomobil
leriyle inmeye 
çalışınca kazalar 
meydana geldi. 
Buzlu yolda yarım 

merkez Yıldırım ilçesi^ 
Ertuğrulgazi 
Mahallesi'nde ikamet 
eden Çevriye A. (80) 
ErtuğrIGgazi Polis 
Merkezi'ne giderek, 6 
ay önce evini kirala
ması için anlaştığı 
emlakçı Mahmut C. ile 
kira parası konusunda 

saatte 6 araç, yol 
kenarındaki beton 
duvara ve birbirler
ine çarparak durabil
di. Kazada hasar 
gören araçlar, 
olay yerine gelen 
trafik polislerince 
çekicilerle 
otoparka çekildi. 
Buzlu yolda zor 
anlar yaşayan 
sürücüler ise 
2.5 saat boyunca 
mahsur kaldı. 
Tuzlama ekiplerinin 

tartıştığını ve 
emlakçının kendisini 
darp ettiğini öne 
sürdü.
Kira konusunda 
konuşmak için 
emlakçının işyerine 
gittiğini anlatan yaşlı 
kadın, "Evi kiraya 
neden veremediğini 

çalışmasıyla 
yolda ulaşım 
normale döndü. 
Buzlu yolda aracı 
ters dönen taksi 
sürücüsü Yılmaz 
Sinan (60), "Evden 
çıktığımda yerler 
cam gibiydi. 
1. viteste inerim 
sandım. Ama 
ters döndüm, 
2.5 saattir 
burada mahsur 
kaldım" 
dedi.

sordum. Artık evimi 
kiralamak istemediği 
mi söyleyince 
aramızda tartışma 
çıktı. Beni dövüp 
işyerinden kaçtı" 
dedi. Polis, zanlı 
Mahmut C.'nin 
yakalanması için 
soruşturma başlattı.

î BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN İ
a _. .. — s

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleıi
i Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi |

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
I AÇILSATILIKveKIRALIKlARINIZIÇINBIZlARAYINIZ |

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi
| Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa | 
a Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m' SATILIK DAİRE E
S|| ■

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı g
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 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
“-------------------------------------------—-------------------------------------------- fc

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- İl£

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

ŞEKER SİGORTA |
Madde ÖZALP

|Tel:513 24 74 Faxg514 10 21|

Vefa borcunu hırsızlık yaparak ödedi
Bursa'da, tedavi için 
geldiği hastanede 
başhekim yardım
cısının laptopunu 
çaldığı iddia edilen 
sabıkalı hırsız, 
güvenlik kamerasın
daki görüntüler 
sayesinde yaka
landı. Hastaneye 
olan senetlerini 
ödeyebilmek için 
hırsızlık yaptığını 
söyleyen zanlı, 9 yıl 
önce annesinin 
babası tarafından 
boğazı kesilerek 
öldürüldüğünü, 
hastalanan kardeşi 
nin tedavi mas
raflarını ödemek için 
hırsızlık yaptığını 
söyledi.
Edinilen bilgiye 
göre, 1.5 ay önce 
rahatsızlanan abla 
sini Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne götü 
ren Murat T. (24), 
yatış işlemlerini 
yaparak kendileriyle 
ilgilenen Başhekim 
Yardımcısı Dr.
Levent Hekimoğ 
lu'na teşekkür 
ederken, parası 
olmadığı için senet 
imzaladı. Ertesi gün 
kesilen elini doktora 
gösterdikten sonra 
tekrar Başhekim 
Yardımcısı Hekimoğ 

lu'nun odasına 
giden Murat T., ken
disine minnet borçlu 
olduğunu belirterek, 
"Siz bizimle çok 
ilgilendiğiniz. Lütfen 
siz de benden bir 
şey isteyin. Yapayım 
ki size olan vefa 
borcumu ödeyebil 
leyim" dedi. 1 ay 
boyunca hastanede 
ablasının yanında 
refakatçi olarak 
kalan Murat T., 
ablasının taburcu 
olmasıyla hastane
den ayrıldı.
Bu arada, 4 gün 
önce başhekim yar 
dımcısının odasın
dan laptopu çalındı. 
Polis, güvenlik kam
erası tarafından 
kaydedilen hırsızın 
görüntülerinden 
eşkalini belirlemeye 
çalıştı. Başhekim 
Yardımcısı 
Hekimoğlu, hırsızın 
kendisine teşekkür 
etmeye gelen bir 
hastanın yakını 
olduğunu belirtince 
polis, hırsızlık 
suçundan kaydı 
bulunan Murat T.'nin 
yakalanması için 
çalışma başlattı. 
Çalınan laptopun 
satılabileceği tüm 
yerlerde pusu kuran 

ekipler, 
Hakimoğlu'nun bil
gisayarının 170 
YTL'ye İnegöl 
Çarşısı'ndaki bir 
telefoncuya 
satıldığını tespit etti. 
Ekipler, ara sıra 
Ertuğrul 
Mahallesi'ndeki 
teyzesinin evinde 
kaldığı belirlenen 
Murat T.'yi Prof. 
Tezok Caddesi'nde 
yürürken gözaltına 
aldı. 3 ayrı cep tele
fonu hırsızlığına 
karıştığı için de 
aranan zanlı, hırsı
zlık yaptığı için çok 
pişman olduğunu 
söyledi. 9 yıl önce 
annesi Mesude 
T.'nin babası Ahmet 
T. tarafından boğazı 
kesilerek öldürüldü 
ğünü anlatan Murat 
T., hırsızlık olayıyla 
alakalı susma 
hakkını kullandı. 
Karakol çıkışında 
basın mensuplarına 
da çok pişman 
olduğunu söyleyen 
zanlı, "Hastaneye 
senedim vardı. 
Kardeşimi ameliyat 
ettirdim. Hırsızlık 
yaptığım için piş
manım, ama ablam 
hastaydı" diye 
konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Geçen yılın 
Ekim döneminde 
Türkiye'de işsiz 
sayısı, 2006'nın 
aynı dönemine 

| göre 114 bin kişi 
। artarak 2 milyon 

458 bin kişi 
olarak belirlendi.

j Bu dönemde 
istihdam edilenlerin 
sayısı ise 2006’nın 
aynı dönemine 
kıyasla 55 bin 
kişi azalarak 22 
milyon 750 
bin kişiye 
geriledi.Türkiye 
İstatistik Kürümü,

I üçer aylık
। dönemler itibarıyla 

her ay kamuoyuna 
duyurduğu 
Hanehalkı İşgücü 
Anketinin 
(Eylül-Ekim-Kasım 
2007) dönemini 
kapsayan ' 
'Ekim 2007" 
sonuçlarını 
açıkladı.
İşgücü Anketine 
göre, Ekim 2007 
döneminde 
Türkiye'de kurum
sal olmayan sivil 
nüfus, 2006'nın 
aynı dönemine göre 
913 bin kişi artarak 
73 milyon 792 bin 
kişiye, kurumsal 
olmayan çalışma

çağındaki nüfus da 
874 bin kişi artarak 
52 milyon 796 bin 
kişiye çıktı.
Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 225 bin kişi 
azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı ise 170 bin 
kişi arttı. Söz 
konusu dönemde, 
istihdam edilenlerin 
yüzde 25,9'u tarım, 
yüzde 20,2'si 
sanayi, yüzde 6,2'si 
inşaat, yüzde 
47,7'si ise hizmetler 
sektöründe 
bulunuyor. İşsizlik 
oranı ise 2006'nın 
aynı dönemine göre 
0,4 puan arttı ve 
yüzde 9,7 
seviyesinde 
gerçekleşti.
Kentsel yerlerde 
işsizlik oranı 
0,5 puanlık 
artışla yüzde 
11,8, kırsal yerlerde 
de 0,2 puan 
artışla yüzde 
6,6 oldu 
Ekim 2007 döne
minde genç nüfusta 
işsizlik oranı ise 
yüzde 19,8 olarak 
hesaplandı. Bu 
oran geçen yıl aynı 
dönemde yüzde 
18,8 idi.

EM! ABONE OLDUNUZ MU?
ııııii'iıinılımıiıui mnui MUM* Mil

i

■HnlliU
Kendi Özel besimiz Karbaolıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛCOT^
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKATIT
Tel: 5131148 Cep Tel: 0.532 779 9194

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI (-1 1
Filmin Adı 
BEYAZ MELEK 14.00 - 16.30 - 19.00 ■2LI5*
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30 - 14.15 - 16.45 - 19.15 ■ 21.15 
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

Matbaamızda yetiştirilmek üzere
V’ ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ m
İstiklal Caddesi E ak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stuuyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK



16 Ocak 2008 Çarşamba Gemlik Karfe» Sayfa 10

Gemlikspor: 43 Nilüfer Belediyespor! 111

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Yıldızlar 
Basketbol liginde 
Gemlik'i temsil 
eden tek takımımız 
olan Gemlikspor, 
konuk ettiği Nilüfer 
Belediyespor'dan 
fark yedi 43-111 
Gemlik'te basketbolü 
yaşatmaya ve 
sevdirmeye çalışan 
bazı kişiler tarafın
dan desteklenerek 
zor şartlarda 
Gemlikli gençlerden 
oluşturulan takıma 
seyirci ve yönetim 
desteği verilme 
mesi ise üzücü 
karşılanıyor.
Uzun yıllar 
sürüncemede 
kaldıktan şonra 
4 yıl gibi bir sürede 
yapımı gerçekleş 
tirilen Kapalı Spor 
salonunun ilçe 
gençliğine katkıda 
bulunması bek
lenirken maçlar

boş salonda 
oynanıyor. 
Salona gelen 
üç-beş seyircinin 
dışında destek 
bulamayan ve kendi 
imkanlarıyla maçlara 
gitmeye çalışan 
bir grup genç ve 
çalıştırıcısı yinede 
amaçlarından 
sapmadan 
centilmence 
mücadelelerini 
sürdürüyorlar.

Tekin Özibir ve 
Ömer Sezer'in 
saha hakemliklerini 
yaptığı maçta masa 
hakemliklerini Atıf 
Al, Derya Kaya ve 
Emre Özkan yaptı. 
İlçe Atatürk Spor 
Salonunda oynanan 
maçta alt yapısı ve 
her imkanıyla bir 
kulüp olan Nilüfer 
Belediyespor'lu 
gençler karşısında 
Gemlikspor takımı

ilk periyodu 
18-29 yenik kapadı. 
İkinci periyotta 
mücadeleyi bırak
mayan Gemlikli 
gençler bu periyodu 
da 33-46 yenik 
kapadı.
Yorulan Gemlikspor 

karşısında üçüncü 
periyotta arayı 
açan Nilüfer 
Belediyespor 
periyodu da 
75-35 önde kapadı. 
Maçın son periyo
dunda oyundan 
tamamen kopan 

ve yorulan 
Gemlikli gençler 
seyirci ve yönetim 
desteğinden 
mahrum çıktıkları 
maçta fark yiyerek 
salondan 111-43 
yenik ayrıldılar.

KRŞÎDt MUM M
KALİTELİ KAŞELER UY6UN FİYATLARLA W*1 wîı

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
niatbaacilik-yayincilik-reklanicilik 

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

»llll'il İH dilil IİUIİIUHIIİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712
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Kış ishaline dikkat
. Kış aylarında su ve 

besinlerle bulaşan 
hastalık etkenlerinin 
yaygın olarak 
görüldüğünü ve 
önlem alınmadığında 
nadir görülen 
hastalıkların 
salgın boyutuna 
ulaşabiliyor. 
Edirne İl Sağlık 
Müdürü Uzman Dr. 
Hatice Gül, kış 
aylarında görülen 
ishallere ilişkin yap* 
tığı açıklamada, su 
ve besinlerle 
bulaşan hastalık 
etkenlerinin yaygın 
görüldüğünü, önlem 
alınmadığında 
toplumda nadir 
görülen hastalıkların 
bir anda salgın 
boyutlarına ulaşa
bildiğini kaydetti. 
Kış mevsiminin 
bebek ve küçük 
çocuklarda kusma 
ve ishale yol açan 
rota virüsün sık 
görüldüğü bir dönem 
olduğunu belirten 
Dr. Gül, daha çok 
kusma, hastalığın 
ateş ve karın ağrısıy
la ortaya çıktığını

I ve bunlara sulu 
ishalin eşlik ettiğini 
ifade etti.
Sıkı takip edilmeli 
Bulaşma yolları, 
tedavisi ve korunma 
yolları hakkında da 
bilgi veren Dr. Gül, 
rota virüsü infeksi 

yonu geçiren 
çocukların kusma 
ve ishal açısından 
sıkı takip edilmeleri 
gerektiğine dikkat 
çekerek, şunları 
söyledi: 
"Bağışıklık siste
minde problem 
olmayan sağlıklı 
bebek ve çocuklarda 
birkaç gün içinde 
kendi kendine 
iyileşen hastalığın 
tedavisinde esas 
önemli olan, kusma 
ve ishalle kaybedilen 
sıvı ve tuzları 
çocuğa vermektir. 
Hastaneye yatma 
gerektiren ishaller 
arasında da en başta 
gelenlerden biridir. 
Kuluçka süresi 
ortalama 2 gündür, 
virüs alındıktan 
1-3 gün sonra 
belirtiler başlar. 
Hastalık, 3-8 gün 
sürer. Başlangıçta, 
ishalin değil de 
kusma ve ateşin 
öne çıkması belir
gindir. Karın ağrısı 
ve sulu ishal, 
tabloya eşlik eder. 
Rota virüs çok 
bulaşıcıdır. Ülkemiz 
gibi ılıman iklim 
kuşağındaki ülke 
lerde, kış aylarında 
görülür. Özellikle 
2 yaş altı çocuklar 
etkilenir. Erişkinde 
ise, daha hafif 
seyreder.

Kızamık 2010'da îürkiye\i terk eiiw
Kızamık hastalığını 
Türkiye’de yok etme 
hedefine giderek 
yaklaşılırken, aşı 
önemli bir yere 
sahip. Kızamık 
hastalığı geçirdikten 
5-6 yıl sonra ortaya 
çıkan SSPE vakaları 
aşı yapılmayan yer
lerde daha fazla. 
Sağlık Bakanı 

Recep Akdağ, "2010 
yılına kadar kızamık 
hastalığını ülkemiz
den tamamen yok 
etme hedefine 
oldukça yaklaşmış 
durumdayız" dedi. 
Bakan Akdağ, 
SSPE'nin bildirimi 
zorunlu olmayan 
hastalıklar arasın
dayken, verdikleri 
önemden dolayı 
2004 yılında bildiri
mi zorunlu hastalık
lar listesine dahil 
edildiğini anımsattı. 
2005 yılından 
itibaren SSPE'ye 
ilişkin veri toplan
maya başlandığını 
belirten Recep 
Akdağ, kızamık 
aşısının 1970 yılın
dan 1998 yılına 
kadar tek doz olarak 
uygulandığını, 
1998'de okullarda 
yaşanan kızamık 
salgınlarını önlemek

amacıyla ilköğretim 
1. sınıflarda 2. doz 
uygulaması 
başlatıldığını hatır
lattı.
SSPE hastalığının 
kızamık geçir
ilmesinden ortalama 
5-6 yıl sonra ortaya 
çıktığını ifade eden 
Akdağ, son 3 yıldır 
kızamık aşı oran
larının yüzde 95'in 
üzerinde olduğunu, 
bu oranın AB ortala
masının da üzerinde 
bulunduğunu bildir
di. Sagiık bakanı 
Akdağ, "2001 yılında 
30 binin üzerinde 
olan kızamık vaka 
sayısı, 2006 yılında 
34, 2007 yılının ilk 
10 ayında ise 
sadece 3'tür. 2010 

yılına kadar kızamık 
hastalığını ülkemiz
den tamamen yok 
etme hedefine 
oldukça yaklaşmış 
durumdayız" dedi. 
Bilimsel İnceleme 
Komisyonunun, 
eğitim ve araştırma 
hastaneleri ile 
üniversite has
tanelerinden 1995- 
2005 döneminde 
1131 SSPE hastası 
tespit ettiğini 
bildiren Bakan 
Akdağ, şöyle devam 
etti:
"2006 yılında bildiri
mi yapılan SSPE 
vaka sayısı 115'tir. 
SSPE hastalığının 
nispeten daha sık 
görüldüğü iller, 
geçmiş yıllarda kıza

mık aşı oranları 
düşük olan veya bu 
illerden göç alan 
illerdir. Son yıllarda 
ortaya çıkan SSPE 
vakaları, aşılama 
oranlarının ve aşı ile 
elde edilen toplum
sal bağışıklığın 
düşük olduğu 
geçmiş dönemlerde 
görülen kızamık 
vakalarından kay
naklanmaktadır. 
Çünkü SSPE 
hastalığı, kızamık 
hastalığı geçirdikten 
5-6 yıl sonra ortaya 
çıkmaktadır. Geçmiş 
yıllarda aşı oran
larının düşük 
olduğu ve bundan 
dolayı kızamık sal
gınlarının görüldüğü 
illerde SSPE 
görülmesi tesadüf 
değildir. Aşı oran
larının düşük 
olmasında ise döne
min sağlık sistemi 
ve uygulamalarının, 
aşılama konusuna 
yeterince duyarlı 
olmayan anne- 
babaların, aşı karşıtı 
tutumların, terör 
faaliyetlerinin ve 
diğer toplumsal 
engelleyicilerin 
değişik oranlarda 
rolleri olmuş 
olabilir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 4.3 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

1

E ■

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 614 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

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

NÖBETÇİ ECZANE
I6 Ocak 2008 Çarşamba

'** SENAECZANESİ
D.Subaşı Mh. Şehit Mehmetçik Sk. No: l 

Tel: 513 Ol 02 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2954 

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 : 5 35 95 GEMLİK
Yönetim ve Basım Ye ^EZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılh ıcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yelda Baykız
BUSMEK yönetici 
ve öğretmenlerine 
seminer verildi. 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
Hakan Bozkut 
tarafından 
verilen seminere, 
Gemlik BUSMEK 
yönetici ve 
öğretmenleriyle tam

kadro katıldılar. 
“Filmin Adı Her 
Şeye Rağmen” 
adı altında 
gerçekleşen 
hayattan kesitler 
ve iletişim ve 
beden dilinin 
anlatıldığı seminere 
konuşmacı 
olarak katılan 
Davranış Bilimci, 
Tiyatro sanatçısı

Hakan Bozkurt 
kişinin kendini 
doğru ve 
güzel ifade 
edebilmesinin 
yanında her 
şeye rağmen 
hayatın tüm 
güzelliğiyle 
devam ettiği ve 
iletişim tekniklerinin 
birey yaşamındaki 
önemini anlattı.

Vcni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
Sezonluk ta Ftt: B YIL 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM : 0.546 517 52 82

CJŞrSftTIUK-KİRftllKLİİKDftİRElERveİŞyElIlERİ 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr Çcmiii cıı ııidmcı yg? ıyuf

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

MANASTIRCA MÜSTAKİL VİLLALAR 

200 m2 4+1 3 adet bahçe dubiex 
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
BÂYTÂŞ 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 SİTESE Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri______ ♦______
www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

Kars'ın Sarıkamış 
ilçesinde 1914-1915 
yıllarında yapılan 
Sarıkamış Hareka 
tı'nın anlatılacağı 
"Sarıkamış Beyaz 
Hüzün" adlı filmin 
çekimleri Mart ayın
da başlayacak.
Kars Valisi Mehmet 
Ufuk Erden, Bele 
diye Başkanı Naif 
Alibeyoğlu, Kafkas 
Üniversitesi Rektö 

. rü Prof. Dr. Aba 
müslüm Güven ilçe 
kaymakamları ve 
bazı ilçelerin bele 
diye başkanlarıyla, 
filmin yapımcısı 
Mutena Açık, vila 
yette yapılan toplan 
tıda bir araya geldi. 
Açık, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
"Sarıkamış Beyaz 
Hüzün" adlı filmin 
çekimlerinde en 
gelişmiş teknoloji
lerin kullanılacağını 
söyledi.
Filmde yan rollerle 
birlikte yaklaşık 
750 kişinin rol ala
cağını kaydeden 
Açık, şöyle konuş
tu: "Filmin çekim

lerine Mart ayında 
başlaya cağız.
Yüksek tek nik ve 
sanatsal kali te 
hedefliyoruz. Sa 
dece ülkemiz değil 
dünya sinema paza 
rım hedeflemekte 
yiz. Sarıkamış Be 
yaz Hüzün'de Türk 
askerini doğru bir 
anlatımla ilk defa 
uluslararası sinema 
izleyicisiyle buluş
turacağız. Geleceğe 
gerçekçi bakabil 
mek için dünü öğ 
renmek, bugünü 
anlamak gerekmek
tedir. Tarihte bir 
noktaya ışık tutan 
her film gibi filmi 
miz de genç 
nesillerimize bu 
bakış açısını 
kazandıracaktır." 
Filmin bölgenin ve 
ülkenin tanıtımında 
da etkili olacağını 
ifade eden Açık, 
"Sarıkamış Beyaz 
Hüzün'den sonra 
Kars ve Sarıkamış 
ismi bir marka ha 
line gelecektir. İç 
ve dış turizm can
lanacaktır." dedi.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr


GÜLLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

Ev ve İşyerlerine boyacı temin edilir 
Hamidîye Mah. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK 

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

PİLLİ BOYA 
JOTUN-D€NİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSRT 
RKSCSUAR 
BİLİMUM İNŞRRT 
MRLZGMELERİ

GEMLİK’İN İLKGÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
17 Ocak 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@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 Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nden hastaca yeni bir hizmet daha

Yoğun Bakım Ünitesi İbrahim Talan
Yılın Oda

hizmete açıldı
Muammer Ağım Gemlik 

Devlet Hastanesinde eksikliği 
bugüne kadar hissedilen Yoğun 
Bakım Ünitesinin iki gün önce 
hizmete girdiğini söyleyen Baş 
hekim Dr. Mehmet Küçükkeçe, 
bu bölüme solunum sorunu ol - 
mayan, henüz organ yetmezliği 
başlamamış, yakın takip gere 
ken hastaların kabul edileceğini 
söyledi. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
K Kadri GÜLER

kadri gulergDhotmail.com

Türban ve anayasa
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nerede çetre

filli konular varsa, o konuyla ilgili açıklamaları 
sürekli yurt dışı gezilerinde veya bu gezilere 
giderken uçakta yapıyor.

Nedeni bilinmez ama bunu böyle yapıyor.
Ispanya’ya yaptığı ziyaret sırasında türban 

konusunda bugüne kadar söyleyemediği söz 
sonunda ağzından çıktı.

"Velevki, türbanı, siyasi simge olarak takmış 
olsunlar, siyasi simge yasak mı?" dedi.

Bu şu demek, ‘Bugüne kadar biz türbanı bir dini 
vecibe ve vicdan özgürlüğü diye savunuyorduk. 
Ama, artık isteyen siyasi bir simge olarak da kulana 
bilir. Ne var bunda.” demeye getiriyor. Dev.Ş’de

İzinsiz zeytin ağacı 
kesene ağaç başına

60 YTL ceza
Gemlik, Mudanya ve İznik’te zeytin 
ağaçlarına bakmayanlara 10 YTL, 
zeytin ağacı kesenlere ağaç başına 60 
YTL ceza para cezası verilecek. Zeytin 
ağaçlarının kesilerek binaların yük
seltildiği arazilerde, zeytin kesimlerinin 
önlenebilmesi için yasal düzenleme 
yapıldı. Buna göre, zeytin ağaçlarına 
bakmayan insanlara 10 YTL, zeytin 
ağacını kesenlere de ağaç başına 60 
YTL para cezası verilecek. Sayfa 5’de

Başkanı seçildi

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, merkezi Bursa'da 
bulunan Esnaf Haber Dergisi tarafından Yılın 
Esnaf Odası Başkanı seçildi. Esnafa yönelik 
hazırladıkları projelerle Gemlik Esnaf 
Odası'nı Ankara’da başarıyla temsil ettiğine 
inandıklarını söyleyen Cevat Önge, yerel 
gazeteleri de takip ederek oda başkanlannın 
seçiminde tercih kullandıklarını söyledi. Dün 
Esnaf Odası Lokali’nde düzenlenen törende 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan’a plaketi Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından verildi. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
gulergDhotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
I Gemlik Muhtelif

Esnaf ve Sanatkarlar 
j Odası Başkanı 

İbrahim Talan, 
merkezi Bursa'da 
bulunan Esnaf 
Haber Dergisi 
tarafından Yılın 

' Esnaf Odası
Başkanı seçildi. 
6 yıldan bu yana 
bağımsız olarak 
eski gazetecilerden 
Cevat Önge tarafın
dan bağımsız olarak 
yayınlanan 3 yıldır 
da geleneksel olarak 
çeşitli branşlarda 
esnafa yönelik başa 
rı grafiği belirleyen 
dergi, bu yıl Esnaf 
Odası Başkanı 
olarak İbrahim 
Talan'ı seçti.
Yaklaşık 3 bin üyesi 
bulunan derginin 
sahibi Cevat Önge, 
yaptığı açıklamada, 
yılın En'leri olarak

belirledikleri esnaf, 
kredi kooperatifi, 
belediye başkanı, 
taşıyıcılar kooperatifi 
ile esnaf odası baş 
kanlıklarına seçim
lere 6 ay kala gerekli 
bilgileri gönderdik
lerini belirterek, 
"Bu süre içinde 
başkanların yaptık
ları faaliyetleri ve 
çalışmaları titizlikle 
değerlendiriyoruz. 
İbrahim Talan ve 
oda ekibini uzun 
araştırmalar sonucu 
belirledik" dedi. 
Esnafa yönelik hazır
ladıkları projelerle 
Gemlik Esnaf Oda 
sı'm Ankara'da 
başarıyla temsil 
ettiğine inandıkları 
mn altını çizen Cevat 
Önge, yerel gazete 
leri de takip ederek 
oda başkanlarının 
seçiminde tercih kul
landıklarını söyledi. 
Esnaf Odası

Lokalinde Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un da katıl 
dığı törende duygu
larını ifade eden 
İbrahim Talan, bu 
başarının sadece

kendisinin değil, 
oda ekibiyle yapılan 
uyumlu çalışmanın 
eseri olduğunu 
söyledi.
Başkan Mehmet 
Turgut'un elinden

yılın başarılı oda 
başkanı plaketini 
alan İbrahim Talan, 
esnafa yönelik 
projelerinin 
araştırılarak 
sürdürüleceğini

söyledi.
Törende ayrıca, 
odada çalışan 
personele de 
Esnaf Haber Dergisi 
tarafından teşekkür 
belgeleri verildi.

ra»ll-ll»HEIlfflilllil 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
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

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

CHP’de görev 
dağılımı yapıldı

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+J normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri _____
www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

6 Ocak 2008 Pazar 
günü gerçekleş 
tirilen seçimle 
işbaşına gelen 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü görev 
dağılımı yaptı.
İlçe Başkanı 
Cem Güler'in 
başkanlığında

Özcan Yerlikaya, 
İlçe Saymanlığına 
ise Isbir Özgür 
getirildi.
AyrıCa İlçe Seçim 
Kurulu temsilcisi 
olarak Hulusi 
Aydın, Bilişim 
ve İletişim 
Sorumlusu 
olarak Özgür 
Yalçın, İmar ve

toplanan yeni 
yönetim kurulu 
yaptıkları görev 
dağılımında İlçe 
Sekreterliğine 
Zafer Ülgen 
getirilirken 
İlçe Eğitim 
Sekreterliğine

Kentsel Mimari 
Sorumlusu olarak 
Emel Kaptan 
görevlendirildi. 
Ote yandan 
CHP Gemlik İlçe 
Gençlik Kolları 
Başkanlığına Özkan 
Demirel atandı.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nden 
hastalara yeni bir hizmet daha..

Yoğun Bakım Ünitesi 
hizmete açıldı

■^jl^Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi'nde eksikliği 
bugüne kadar hissedilen Yoğun Bakım Ünitesi’nin iki gün önce 
hizmete girdiğini söyleyen Başhekim Dr. Mehmet Küçükkeçe, bu 
bölüme solunum sorunu olmayan, henüz organ yetmezliği başla
mamış, yakın takip gereken hastaların kabul edileceğini söyledi.

BhiKMIZM
Diş Hekimi

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

Ercüment ESEN

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi 
Başhekimliği’nce 
yeni bir ünite daha 
hizmete girdı*^ 
Bir hastanenin 
olmazsa olmazları 
arasında olan ve 
günümüze kadar 
eksikliği hissedilen 
Yoğun Bakım 
Ünitesi önceki 
günden itibaren 
hasta kabulüne 
başladı.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi 
Başhekimi Dr. 
"Mehmet Küçükkeçe, 
Gemlik Devlet 
Hastanesi Manastır 
bölgesindeki 
Hastanenin Dahiliye 
katında birinci 
Basamak Yoğun 
Bakım Ünitesi’nin 
hastalara hizmet 
verdiğinin 
müjdesini verirken, 
şunları söyledi: 
“Hastanemizde de 
Yoğun Bakım 
Ünitesi’nin hizmete 
girmesi ile hasta
larımızın diğer 
hastanelere 
gitmeleri sona 
ermiştir. Dahiliye 
katında birinci 
basamak Yoğun 
Bakım Ünitesi’nde 
takip ve tedavileri 
için rütun yöntemler 
gerekli olmayan 
ancak, henüz 
organ yetmezliği 
başlamamış

solunum desteğine 
ihtiyaç duymayan, 
yakın takip gereken 
hastalar bu üniteye 
kabul edilecektir.
Yoğun Bakım 
Ünitemiz 6 yataklı

olup, 24 saat 
çalışan personeli 
ile hizmet 
verecektir.
Yaklaşık 250 bin 
YTL.’ye mal olan 
yoğun bakım

ünitemiz bir hayırse
verin ünite
içine de kullanılacak 
olan cihazları 
karşılamasıyla 
yapıhmıştır.” 
dedi.

Tatlı tatlı yiyenler!...
Gazeteler, televizyonlar günlerdir bas 

bas bağırıyor:
“Maliye Bakanlığı, yılbaşından itibaren 

gıda ürünlerinden alınan yüzde 18 KDV’yi 
yüzde 8’e indirdi...”

Bunu duyunca siz de benim gibi; bak 
kaldan aldığınız bulgurun, pirincin, makar
nanın, yoğurdun, sütün, yumurtanın...

Manavdan aldığınız domatesin, biberin, 
patlıcanın, muzun...

Kasaptan aldığınız kuşbaşının, kıymanın 
fiyatında yüzde 1O’luk bir düşüş olmasını 
bekliyor ve bu indirimi fiyatlara yansıtma 
yan esnafa kızıyorsunuz..

Hatta onları bu yüzde 10’luk vergi indiri
mini cebe atmakla suçlayıp, belki kavga 
bile ediyorsunuz.>.

Etmeyin...
Boş yere günahlarını almayın küçük 

esnafın...
Çünkü devlet, size söylenenin aksine 

onla rı kapsayan KDV’lerde hiçbir indirime 
gitmedi...

31 Aralık günü de yukarıda saydığım ve 
saymadığım bütün gıda ürünlerinde (lüks 
olmamak şartıyla) KDV, yüzde 8’di, bugün 
de yüzde 8...

Dolayısıyla sizin bu haberlere inanıp da 
adamları indirime zorlamanız nafile bir 
çaba!

İsteseler de indiremezler; indirirlerse 
biterler!

Peki, devlet hangi KDV’yi indirdi o 
zaman?

Lokantalardaki, pastanelerdeki, kahve
hanelerdeki KDV’yi...

O da içki hariç...
Bütün tantananın nedeni bu!
Artık lokantaya ya da pastaneye gittiği 

nizde fiş isterseniz, aldığınız fişteki KDV, 
yüzde 18 değil de yüzde 8 görünecek...

Yani sizden 100 YTL alan lokanta, pas
tane sahibi;

31 Aralık’a kadar bunun 18 YTL’sini] ] 
KDV olarak öderken, bundan sonra 8 YTL 
ödeyecek...

Peki; aradaki fark ne olacak?
Ne mi olacak...
Lokantacının, pastacının cebine gire

cek...
Çünkü hiçbiri bu indirimi fiyatlarına yan

sıtmadı, bundan sonra da yansıtmayacak!
Dün vergi uzmanından öğrendim;
Maliye’nin lokantacı-pastacı esnafına 

yaptığı bu KDV kıyağının devlete maliyeti 
bir yılda aşağı yukarı 100 milyon YTL’ymiş!

Eski parayla 100 trilyon lira!
Şimdi Sayın Başbakan’a, Sayın Maliye 

Bakam’na soruyorum:
Bu indirimin vatandaşın cebine girmesi 

“hayal” olduğuna göre; 100 milyon YTL’yi 
durup dururken neden lokantacı-pastacı 
esnafına bağışladınız?

Sizden bunu kim ya da kimler istedi ki 
kıramadınız?

Kadir Topbaş’ın muhallebici olduğunu 
biliyoruz da...

Acaba başka hangi devlet büyüğü 
müzün yakınları lokantacılık-pastacılık 
işine girmeyi planlıyor?

ABONE OLDi'NUZ MU?
‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com Gemlik KSrfe» ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mw; Û mersıteyi liın kesimleriyle ftşlift1
Görevi Haziran ayın
da bitecek olan 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Yurtkuran, 
üniversiteyi 
toplumun tüm 
kesimleriyle kay
naştırdığını söyledi. 
Kalite ve uluslararası 
akredite çalışmala 
rımn sürdüğünü 
belirten Rektör 
Yurtkuran, görevinin 
geriye kalan 
kısmını Veteriner 
Fakültesi'nin akre 
dite edilmesi için 
ayıracağını kaydetti. 
2000'den bu yana 
UÜ rektörlüğünü 
yürüten Yurtkuran, 
yerel bir televizyon 
kanalında yaptığı 
açıklamada, 
8 yılda yapılan 
çalışmalarla üniver
sitenin halkla 
yeterince bütün-

leşemediğini dile 
getiren Yurtukuran; 
"Biz göreve gelir 
gelmez bir anket 
düzenledik.
'Verilen eğitim 

kalitesi yeterli mi, 
eğitimin kalitesinin 
artırılmasını ister 
misiniz' ve 'Araştır 
malardaki kalite 
yeterli mi, kalitenin 

artırılmasını ister 
misiniz' sorularını 
yönelttik. Aldığımız 
cevap yüzde 80 
'evet' oldu. Bunun 
üzerine hem ulusal 
hem uluslararası 
kalitemizi artırmak 
için harekete geçtik. 
Çok şükür, geldiği 
miz nokta sevindiri
ci, yeterli mi değil. 
Görevimin geri kalan 
kısmını Nisan ayına 
kadar Veteriner 
Fakültesi'nin Avrupa 
Veteriner Birliği 
tarafından akredite 
olması için ayıra
cağım. Bazı genç 
arkadaşlarımız 
bizim uluslararası 
akredite çalış
malarımızın YÖK'ün 
talimatı olduğunu, 
yapmak zorunda 
olduğumuzu söylü 
yorlarmış. Arkadaş 
lar, bu işlerin YÖK'le 

bir ilgisi yok." dedi. 
Üniversite tarihinde 
ilk kez yerel yöne
timlerle dev 
projelere imza attık
larını anlatan Rektör 
Yurtkuran, artık 
UÜ'nün toplumun 
dertleriyle dertlendi 
ğini ve halk için 
yapılacak tüm çalış
malarda yerini 
aldığını kaydetti. 
Yurtkuran; "Sadece 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ile 26 ayrı 
proje yürütülüyor. 
Geçtiğimiz hafta 
Başbakan Erdo 
ğan'ın açtığı Yenişe 
hir Şişecam fab
rikasının temeli 
atılmadan önce 
Yenişehir yerel 
yönetimle üniversite 
hocalarımız bir araya 
gelip, 'bu fabrika 
buraya yapılırsa, 
ne kadar istihdam 

sağlanır, gelen 
insanlar ekonomiyi» 
nasıl canlandırır' 
gibi sosyal faaliyet
leri irdelemiştir. 
Kurduğumuz 
ULUTEK A.Ş. ile 
sanayicilerimizin 
AR-GE çalışmalarına 
katkı sağlıyoruz. 
Tofaş'ın iki ayrı oto
mobil fabrikasıyla 
birlikte ortak ürettiği 
aracının ar-ge çalış
maları ULUTEK'te 
yapılmıştır.
Maaalesef ülkemizde 
üreten tenkit edili 
yor. Biz Sanat 
Galerisi açtığımızda, 
'Vay efendim 
depoyu boşalttılar' 
gibi yersiz eleştiriler 
aldık. Ama şimdi 
Kültür ve Sanat 
Kurulu tarafından 
yılda ortalama 120 
faaliyet gerçekleş! 
yor." diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette f www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türban ve anayasa
Sonunda bakla ağızından 

çıktı.
Bunun için Anayasa değişik

liğine gideceğini de Madrit’te 
söyledi.

Bir hırıstiyan ülkesinde, müs- 
lümanın giydiği örtü konusunda 
açıklama yapıldı.

Türban konusu, Türkiye de 
1988 yılında rahmetli Turgut 
Özal döneminde başlamış.

Daha sonra bu konu yargıya 
gitmiş ve türbanın bir siyasi 
simge olduğu kabul edilerek, 
laik eğitimde yüksek öğrenim 
okullarında da kullanılması ya 
saklanmıştı.

Başta eski Fazilet Partililer - 
ki o zaman Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan bu partinin 
İstanbul Belediye Başkanıydı- 
türban konusunda din ve vic
dan özgürlüğüne aykırı diye 
İmam Hatipli öğrencileri ve 
üniversiteye türbanla gitmek 
isteyen öğrencileri sokağa dök
tüler.

Türban sorununu, “Din ve 
vicdan özgürlüğü” olarak 
ortaya koydular.

İslamdaki kadının örtünmesi, 
simge olan türbana indirgendi 
aynı zamanda türban Fazilet 
Partililerce siyasi bir simge 
haline geldi.

Türkiye de türban şeklinde

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

bir örtünme biçimi yokken, bu 
oluşturuldu.

Toplum gerilmeye başladı.
Her cuma çıkışında bilhassa 

büyük kentlerdeki camilerin 
önlerinde “Türban” gösterileri 
düzenlendi.

Devlet bu izinsiz gösterilere 
hoşgörü ile yaklaştı.

Ünversiteli gençliğin, farklı 
özgürlükler için yaptığı gösteri 
ler ise en acımasız şekilde 
bastırıldı.

Hatta memurların Ankara’da 
düzenlediği bir gösteride, polis- 
tarafından nasıl dağıtıldığını 
tüm dünya gördü.

Bir bayan memur saçından 
yakalanarak yerlerde sürük
lenirken bu görüntü Tv. kamer
alarına takılınca, büyük olay 
olmuştu.

Bunu şunun için söylüyo
rum.

Devlet hiçbir zaman bu konu
da türban gösterilerine sert çık
madı.

Hoşgörülü baktı..
Kapatılan Fazilet Partisi’nin 

devamı olmadığını söyleyen ve 
yeni kurulan AKP ise, merkezde 
bir parti olduğunu belirterek, 
FP’nin tabanından oy alabilmek 
için “Türban” konusunu hep 
gündemde tuttu.

Bu durum toplumsal uzlaşıyı 
zedeledi.

O zaman da geri adım attılar.
Konu, Cumhurbaşkanı Abdul 

lah Gül’ün eşi tarafından bile 
Avrupa İnsan Hakları Mahke 
mesi’ne (AHİM) götürüldü.

Bu arada Leyla Şahin adlı bir 
türbanlının AHİM’e açtığı dava 
kaybedilince de Hayrünissa Ha 
nıma dava geri aldırıldı.

22 Temmuz seçimlerinden 
sonra AKP’nin yüzde 47 oy al 
ması Başbakanı cesaretlen dir 
mişe benziyor.

‘Biz, palementoda çoğun
luğuz istediğimiz kararı alırız. 
İstersek Anayasayı da değiştiri
riz. ’ mantığı, sakat bir mantık.

AKP’ye oy vermeyen yüzde 
53’lük bir muhalefet vardır.

Siz muhalefetin uyarılarını 
dikkate almaz, onan hiç yerine 
koyarsanız, “azınlığın çoğun
luğa tahhakkümü”nü oluşturur
sunuz.

Türkiye’yi bir “Türban” konu 
suna kilitleyen bu iktidar, yanlış 
üzerine yanlış yapılyor.

Hele kılık kıyafet düzenleme 
sini anayasada belirleme gibi 
bir gafletin içine girerlerse yan
lışın daha da büyüğünü ya par
lar.

AKP yerel seçimler yaklaş 
tıkça popülist politikalara önem 
veriyor.

İnançlı kesimin oyunu tür
banla alacağını sanıyor.

Cumhuriyetimizin temel ilke 
/erinden olan ve anayasa da da 
“olmazsa olmazlar” arasında 
bulunan laikilik konusunu AKP 
hafife alıyor.

Dini istismar ederek oy avcı 
lığına soyunuyor.

AKP ve bu partinin başı 
Recep Tayyip Erdoğan, yanlış 
ata oynuyor.

Partisinin kadınlarının büyük 
çoğunluğu örtülü olan MHP 
Genel Başkam’nın dünkü açık
laması anlamlıdır.

Tabii Başbakan bunu anlaya
bilirse..

Gemlik, Mudanya ve İznik’te zeytin ağaçlarına bakmayanlara 10 YIL, zeytin ağacı kesenlere ağaç başına 60 YTL ceza para cezası verilecek

İzinsiz zeytin ağacı kesene ağaç başına 60 YTL ceza
Zeytin ağaçlarının 
kesilerek binaların 
yükseltildiği 
arazilerde, zeytin 
kesimlerinin 
önlenebilmesi için 
yasal düzenleme 
yapıldı. Buna göre, 
zeytin ağaçlarına 
bakmayan insanlara 
10 YTL, zeytin 
ağacını kesenlere de 
ağaç başına 60 YTL 

para cezası verile
cek. Geçtiğimiz gün
lerde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nde 
görüşülen "Temel 
Ceza Kanunlarına 
Uyum Amacıyla 
Çeşitli Kanunlardan 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısı" ile zeytin 
acağı kesenlere 
verilen cezalar

artırıldı.
Bursa'da Gemlik 
başta olmak üzere, 
Mudanya ve İznik 
gibi zeytinciliğin 
bol olduğu bölge 
lerde, villa yapımı 
amacıyla yapılan 
zeytin katliamı 
her geçen yıl artış 
gösteriyordu. 
Bunun en son 
örneği geçtiğimiz 

günlerde İznik'in 
Çakırca köyünde bir 
üreticinin 25 yıllık 
185 adet zeytin 
ağacını kesmesiyle 
görülmüştü.
Üretici, zeytin 
ağaçlarını kesme 
gerekçesini, devletin 
verdiği fidan deste 
ğinden yararlanmak 
şeklinde açıklamıştı. 
Mecliste görüşülen 

tasarının kabul 
edilen maddelerine 
göre, zeytinliklerine 
bakmayan 
üreticiye ağaç 
başına 10 YTL, 
izinsiz zeytin 
ağacı kesen veya 
sökenlere ise ağaç 
başına 60 YTL 
para cezası verile
cek. Tasarının 
zeytin ağaçlarıyla 

ilgili kabul edilen 
maddeleri, Bursah 
zeytin kooperatifleri
ni memnun ederken, 
MHP Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman konu 
hakkında mecliste 
yaptığı konuşmada 
zeytin ağaçları 
yerine apartman 
dikildiğine 
dikkat çekmişti.

2= Ağrı Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

S RIDVAN ADIYAMAN
ELEMAN ARANIYOR ÖN MUHRSCRC 

CUMRNI RRRNIVOR

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

Tershanemizde çalışmak üzere 
KAYNAKÇI 
MONTAJCI 

VİNÇ OPERATÖRÜ 
AŞÇI (Bayan olabilir) 

aranmaktadır.
Erdoğan Usta Tershanecilik San. Tic. Ltd. Şti. 

Kapaklı Köyü/ARMUTLU 
0.532 235 28 05 - 0.226 533 30 60

Şirketimizin Gemlik'teki Şantiyesinde 
görevlendirilmek üzere,

Bay ön muhasebe elemanı alınacaktır. 
*Lise mezunu (Tercihen Ticaret Lisesi), 

*Office Programlarını iyi derecede 
(özellikle Excel) kullanabilen, 

*Sürücü belgesi olan, 
*Askerlik görevini yerine getirmiş, 

*Sorumluluk alabilecek
Tel: 0.224 22o2950-51 

Fax:0.224 2230896

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP’den öğretmen atamaları sorusu
CHP Yalova Millet 
vekili Muharrem 
İnce, Şubat ayında 
yapılacak öğretmen 
atamalarının 2007 
yılında sözleşmeli 
olarak atanan 20 bin 
öğretmen arasından 
yapılacağı ve 2008 
yılı Şubat döne
minde yeni öğret
men alımı yapılmay
acağı iddialarını Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'e 
sordu.
CHP Yalova 
Milletvekili ve Meclis 
Milli Eğitim Korniş 
yonu üyesi Muhar 
rem İnce, Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
yanıtlaması 
istemiyle TBMM 
Başkanhğı'na 
verdiği soru öner
gesinde, Çelik'in 
Şubat dönemi öğret
men atamalarının, 
öğretmenlerin moti
vasyonu açısından 
daha uygun olduğu

ile ilgili ifadelerini 
hatırlattı. İnce Bakan
Çelik'e, “2008 yılı 
Şubat ayı içinde 
öğretmen ataması 
yapılacak mıdır? 
Atama yapılacaksa 
hangi branştan 
toplam kaç öğret
men atanacaktır?” 
diye sordu.
-“MEB, 
SÖZLEŞMELİ 
ÖĞRETMEN 
İSTİHDAMINDAN 
VAZ MI GEÇİYOR?”- 
2008 Şubat döne
minde yeni öğret
men ataması yapıl
mayacağı ve bu 
dönemde daha önce

atamaları sözleşmeli 
olarak gerçekleştir
ilen öğretmenlerin, 
‘kadrolu' öğretmen 
yapılacağı yönünde
ki iddiaları da hatır
latan İnce, “Bu iddi
alar doğru ise, bu 
durum sözleşmeli 
öğretmen istih
damının mimarı 
olarak bu uygula
madan vazgeçti 
ğinizin bir gösterge
si midir?” diye 
sordu.
-“MEB'İN 
İSTİHDAM 
POLİTİKASI 
DOĞRU MU"?- 
İnce, Bakan Çelik'e

MEB tarafından 
yürütülen öğretmen 
istihdamı poli
tikasının, pedagojik 
olarak doğru olup 
olmadığını sorarken, 
“Öğretmenler 
arasında bulunan 
sözleşmeli, kadrolu, 
ücretli, vekil öğret
men ayrımlarını 
kaldırma yönünde 
bir çalışmanız 
bulunmakta mıdır?” 
dedi.
Şubat ayında yapıla
cak öğretmen ata
malarının 2007 
yılında sözleşmeli 
olarak atanan 
20 bin öğretmen 

arasından yapılacağı 
ve 2008 yılı Şubat 
döneminde yeni 
öğretmen alımı 
yapılmayacağı 
iddiaları atılmıştı. 
Söz konusu 
söylentinin MEB'a 
bağlı bir genel 
müdür tarafından 
yapıldığı iddia 
edilmişti.

Serbest Kürsü

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ....

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com

Şiddete Bakış (2)

Dünden devam
Şiddete karşı neler yapılabilir?
Özet olarak, olayları anlamaya çalışmak, 

şiddetsiz çözüm yollarını aramak, empati 
duygusunu geliştirmek, halk deyimi ile 
çuvaldızı başkasına batırmadan önce 
iğneyi kendimize batırmak şiddeti önle
menin en etkin yollarıdır. Fakat pratik 
uygulamalarda her zaman sorunlar çık
maktadır.

Emperyalizm bulunduğu her yerde 
savaşa dolayısıyla şiddete neden olduğu 
için, tüm dünyada birlik içinde emperya 
lizme karşı çıkmak aynı zamanda şiddete 
karşı çıkmaktır.

İşi dolaysıyla yeterli geliri olan insanlar 
huzur içinde olurlar. Huzur içindeki insan
lar da şiddetten uzak dururlar. Bir ülkede 
hayat standardını yükseltmek o ülkede 
şiddeti önlemenin en etkin yoludur.

Sanatın bulunduğu ortamlarda şiddet 
yer almaz düşüncesinden hareket ederek 
sanat eğitimine önem verilmeli ve birey
lerin sanata ilgi duymaları desteklen
melidir.

Futbol maçlarında şiddeti azaltmak için 
kitle iletişim araçları el birliği etmeli ve 
yüzme, satranç, doğa yürüyüşleri, tenis, 
voleybol vb alternatif sporlara da gerekli 
önem verilmelidir.
Kadın ve erkek eşitliğinin her alanda 

uygulanması gerekmektedir. Erkeğin vur
masını, kadının susmasını normal 
karşılayan zihniyetin değişmesi yolunda 
tüm toplum eğitilmelidir.

Çoğu şiddet uygulamasının temelinde 
suçlama ve anlayış farkı yatar. İnsanların 
birbirlerine karşı saygılı, anlayışlı ve hoş 
görülü olmaları toplumda şiddetin azal
masında önemli bir etkendir.

Eğitimde, dayatma yerine ikna etme 
yöntemi kullanılmalıdır.

Demokratik anlayış ve toplumsal 
dayanışma sağlanarak insana olan inanç 
yükseltilmeli; azarlamanın veya bağır
manın da bir çeşit şiddet olduğu unutul
mamalıdır.

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3® GEMLİK Tel: (1224) 513 96 83

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Gemlik Karfez! ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KfiŞ€D€ BîKlfMCK TOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Vatandaş, Emniyet şilesiyle w!le» jitet ji ateşi bulabilecek
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan başlatılan yeni 
uygulamayla vatan
daşlar, bağlı bulun
dukları polis merkez 
lerini ve gideceği 
adresleri yeni inter
net sayfasında sun
duğu 'google map' 
hizmetiyle sayısal ve 
uydu haritalarından 
bulabilecek. Özellik
le şehir dışından 
gelenler, cep tele
fonları üzerinden 
emniyetin sitesine 
girerek gideceği 
adrese kolaylıkla 
ulaşabilecek.
Başına gelebilecek 
muhtemel olaylar ve 
şahit oldukları 
suçları ihbar etmek 
için bulundukları 
adresleri bilmeyen
ler de Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
resmi internet site 
sinden 'Google Map' 
haritasıyla gideceği 
polis merkezinin 
adresini ve resmine 
ulaşabilecek.

Google'ın internet 
üzerinde ücretsiz 
harita uygulaması 
olan 'Google Map'i 
kullanan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Bilgi İşlem Şube 
Müdürlüğü, yenile
nen internet sayfa 
sıyla özellikle şehir 
dışından gelen 
insanların gidecek
leri adresleri ve 
muhtemel olaylar 
sonrası başvuracağı 
polis merkezlerine 
kolaylıkla ulaşa
bilmesi için yeni bir 
çalışmaya imza attı. 
'www.bursa.pol.tr' 
internet sitesinden 
'polis merkezlerimiz' 
linkini tıklayanlar, 
açılan sanal harita
lardan ikamet ettiği 
veya bulunduğu 
bölgeye hangi polis 
merkezinin baktığını 
öğrenebilecek. Sanal 
harita üzerine polis 
merkezlerinin resim
leri de eklenilecek. 
Polis merkezlerinin 
sorumlu olduğu 

bölgeler de kalın 
çizgilerle ayırt edile
cek. Uygulama, 
vatandaşların 
muhtemel olaylar 
sonrası yaşadıkları 
sıkıntıları gidermeyi 
amaçlıyor. Bursa 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir, polis 
suç ve suçlularla 
mücadelesinde 
teknoloji nimet
lerinden yararlan 
dığını belirterek; 
"Öncelikli hedefimiz 
görevimizi yaparken 
halkla ilişkilerimizi 
artırmak. Oluştu 
rulan sanal haritalar
la vatandaşlarımız 
cep telefonundan 
internete girmeleri 
suretiyle gideceği 
noktalara ulaşacak. 
Haritalar üzerine po 
lis merkezlerimizin 
resimleri de konula
cak. Gözlemlerimiz 
doğrultusunda 
vatandaşlarımız, 
bağlı bulundukları 
polis merkezlerini ve 
adreslerini yeterince 

bilmiyor. Bu çalış
mayla insanlarımız 
başvuracağı polis 
merkezlerini kolay 
lıkla öğrenebilecek" 
dedi. İnternetten 
google map altlığı 
kullanılarak oluştu
rulan polis merkez
leri sınırları saye 
sinde, vatandaş bir 
olay meydana geldi 
ğinde müracaat 
etmesi gereken polis 
merkezini ve adresi
ni uydu ve sayısal 
harita üzerinde göre
biliyor. Bazı illerde 
emniyet müdürlük
lerinin belediyeden 
temin edemediği 
sayısal haritalar ne 
deniyle gerçekleşti 
rilemeyen birçok em 
niyet projesi, Google 
Map kullanılarak ha 
yata geçirilebilecek. 
GOOGLE MAP 
NEDİR?
Google Map, inter
net üzerinde ücret
siz harita uygula
masıdır. İlk olarak 
askeri amaçlarla 

yapılan hizmet bir 
süre sonra sivillerin 
kullanımına da açıl 
dı. Google Maps API 
kullanılarak, kurum 
internet sitelerinden 
tüm ülkelerin 
haritası ücretsiz 
olarak yayınlan
abiliyor. Google 
Maps üzerinde 
istenilen bölgeler 
işaretlenebilir, ilginç 
uygulamalar oluştu- 
rulabiliyor. Uydu 
görüntüleri aracılığı 
ile cadde ve sokak
lar görülebilmekte, 
bilinmeyen adresler 
için yol tarifinde kul
lanılabilmektedir. 
Yine Google Maps 
üzerinde 3 boyutlu 
arazi görüntüleri, 
resimler göster- 
ilebilmekte; suç har
itaları, metro düzer- 
gahı, eğitim kuru
luşları, hastaneler, 
bankalar, eczaneler 
v.b bir çok kurulu 
şun bilgisini yayınla
ma imkanı bulunmak 
tadır. Google Maps;

Google'ın internet 
üzerinden sunduğu 
dijital harita ve uydu 
fotoğrafı hizmetidir. 
Google 28 Haziran 
2005 tarihinde bir 
basın açıklaması 
yaparak, Google 
Maps'i internetten 
yayınlamaya 
başlamıştır. Google 
Maps, aralarında 
Türkiye'nin de 
bulunduğu hemen 
hemen bütün dünya 
ülkelerinin, sokak 
sokak harita ve 
uydu fotoğraflarının 
bulunduğu bir 
internet uygula
masıdır. Google 
Map internet 
üzerinde ücretsiz 
harita uygulaması 
olduğu için, 
Emniyet birimleri 
geliştirdikleri 
harita altlıklı 
projelerini hiçbir 
bedel ödemeden 
ve internet üzerinde 
herkesin erişebile
ceği şekilde kul
lanılabilmektedir.

Lise ve öğretim okulu 
mezunu usta ve 

kalfalara diploma şansı
Bursa'da düzen
lenecek eğitim son
rasında başarılı olan 
genel lise ve 
ilköğretim okulu 
mezunu usta ve 
kalfalar meslek 
lisesi diploması 

alacak.
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada; 
lÜüOsmangazi 
İlçesi Tophane 
Endüstri Meslek 
Lisesi ile Bursa 
Coşkunöz Eğitim 
Vakfı arasında 
hazırlanan protokol 
çerçevesinde, 
genel lise mezunları 
ile ilköğretim 
okulu mezunu kalfa

ve ustaların telafi 
eğitimine tabi 
tutulacağı belirtildi. 
İl Milli Eğitim 
Müdür Vekili 
Necmettin Esen 
tarafından yapılan 
açıklamada, yapılan 
protokolüm imza

sının dün atıldığı 
bildirilirken, eğitime 
devam ederek 
başarılı 
olanlara ise, 
bitirdikleri alana 
ait meslek lisesi 
diploması verileceği 
kaydedildi.

Gemlik Kmez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı. 
Sezonluk Abone Fmtı: M-YIL 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM: 0.546 517 ^2 82
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Yan bakma 
kavgasında 

kan aktı
Çelik kapıyı kınp altınları güMa

Bursa'nın İznik 
ilçesinde 2 kişinin 
'yan bakma* 
nedeniyle giriştiği 
kavgada kan aktı. 
Bıçaklanan 
genç hastaneye 
kaldırılırken, zanlı 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, M.Çelebi 
Mahallesi Hakkı 
Sokak'ta Yücel O. 
(35) ile İsamil 
K. (32) arasında 
'yan bakma' mesele

si yüzünden tartışma

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KErfez 

çıktı. Tartışmanın 
kısa sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
İsmail K., eline 
aldığı bıçakla Yücel 
O'yu bıçakladı.
Yaralanan genç 
İznik İlçe Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken zanlı 
İsmail K. polis 
tarafından yakalandı. 
Yaralınrn sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken 
olayla ilgili başla 
tılan soruşturma 
sürüyor

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
aynı mahallede 
iki ayrı eve giren 
kimliği belirsiz 
hırsızlar, 22 adet 

bilezik, dizüstü 
bilgisayar ile 
çok sayıda 
ziynet eşyasını 
alarak kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İhsaniye

Ölüm metroda yakaladı
Bursa'da metroda 
yolculuk yapan yaşlı 
şahıs, aniden 
fenalaşarak hayatını 
kaybetti. Bursa'da 
Bursaray metrosu ile 
Küçükorganize 
Sanayi'den şehir 
merkezi Şehre 
Küstü'ne gelmekte 
olan Remzi Gül (70), 
aniden fenalaşarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre 
metroda yolculak

Mahallesi Volkan 
Sokak'ta ikamet 
eden Ömer K. (29) 
evinin giriş kapısını 
zonlayarak içeriye 
giren hırsızın, 
1 adet pırlanta 
yüzük, kelepçeli 
bilezik, boyun zin
ciri, çift küpe, set 
takımı, nişan 
yüzüğü, bayan 
künyesi, 600 YTL 

yaparken aniden 
fenalaşan Remzi 
Gül, diğer yolcular 
tarafından sağlık 
ekiplerinin müdahale 
etmesi için en yakın 
istasyon olan 
Paşaçiftliği'nde 
indirildi. Çağrılan 
112 sağlık ekiplerinin 
geldiğinde ölmüş 
olduğu belirtilen 
şahıs, saatlerce 
yakınlarının gelmesi 
için metroda bekletil

para, ditijal fotoğraf 
makinesi, dizüstü 
bilgisayar, kol saati 
ve cep telefonunuun 
çaldığını söyleyerek 
polise başvurdu. 
Dönmez Sokak'ta 
ikamet eden 
Durmuş S.S.'nın (31) 
evinin giriş çelik 
kapısını kırarak 
içeriye giren kimliği 
belirsiz kişi veya 

di. Bursa'nın İğridere 
nüfusuna kayıtlı şah
sın, tansiyon hastası 
olduğu ve 15 gündür 
ilaçlarını kullan
madığı belirtilirken, 
bundan kaynaklanan 
kalp kirizi olabile
ceğinden şüphele- 
nildiği kaydedildi. 
Metroda uzun süre 
bekletilen Gül'ün 
ölüm nedenini tam 
olarak belirleye- 
meyen Belediye

kişiler, evdeki 22 
adet bilezik, 
küpe, kolye, 
bileklik ve dijital 
fotoğraf makinesini 
çalıp kaçtı.
Ev sahibi polise 
başvurdu.
Her iki olayla da 
ilgili olarak 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

doktoru, olay 
yerine savcının 
çağrılmasını istedi. 
Olay yerine gelen 
savcı ile Adli Tıp 
Kurumu doktorunun 
yaptığı çalışma 
sonrasında Remzi 
Gün'ün yüksek 
tansiyondan kay
naklanan kalp krizi 
sonucu hayatını 
kaybettiği raporu 
tutularak yakınlarına 
teslim edildi

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZ İÇİNBİZİARAYINJZ
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.

Macîde UZÂLP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Doktorun laptopunu 
çalan hırsız tutuklandı

£

& 
£ 
& 
§

&

Bursa'da tedavi için 
geldiği hastanede 
başhekim yardım
cısının laptopunu 
çalarken güvenlik 
kameralarına 
yakalanan sabıkalı 
hırsızlık zanlısı 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, 1.5 ay önce 
rahatsızlanan 
ablasını Yüksek İhti
sas Hastanesi'ne 
yatıran Murat T.
(24), hastanede gös
terilen ilgiden ötürü 
teşekkür etmek için 
gittiği başhekim

yardımcısı 
Dr. Levent 
Hekimoğlu'nun 
odasından dizüstü 
bilgisayarını çaldı. 
Doktorun verdiği 
ifadeden yola çıkan 
polis, hastanenin 
güvenlik kamerası 
görüntülerini izleyip 
hasta yakını olan 
sabıkalı Murat T.' yi 
tespit etti.
Soruşturmayı derin
leştiren Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, zanlının 
doktordan çaldığı 
laptopu

170 YTL'ye bir 
pasajda telefoncuya 
sattığını belirledi. İş 
yeri sahibinin ifade
si doğrultusunda 
harekete geçen 
ekipler, Murat T.'yi 
Ertuğrulgazi 
Mahallesi’nde 
yakaladı. 3 ayrı cep 
telefonu hırsızlığı 
suçundan aranan 
zanlı Murat T., 
emniyetteki 
sorgulamasının 
ardından çıkarıldığı 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

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

abone olouimuz iviu?
ABONE OLUN

OKUTUN OKUYUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yurtdışında özellik
le de ABD’de bir 
türlü sular durul
muyor. Geçtiğimiz 
yıl yaşanan mort- 
gage krizinin etki
leri silinmeden, 
ABD'de şimdi de 
şirketlerin bilanço 
krizleri baş 
gösteriyor. 
Bilançolardan ilki 
geldi ve Citigroup 
tarihinin en büyük 
zararını açıkladı. 
Dünyanın en büyük 
bankacılık gru
plarından 
Citigroup, merakla 
beklenen dördüncü 
çeyrek bilançosunu 
açıkladı. Yazın 
yaşanan mortgage 
krizinin etkilerini 
üzerinden ata
mayan Citigroup, 
2007 yılında toplam 
18 milyar dolar 
zarar etti. Banka 
böylece 196 yıllık 
tarihinin en kötü 
yılını geride bırak
mış oldu.
ABD'nin en büyük 
bankacılık kuruluşu 
olan Citigroup, yılın 
son çeyreğinde ise 
9.83 milyar dolar 
zarar yazdı. Banka, 
geçen sene aynı 
dönemde 5.1 milyar 
dolar kar etmişti. 
DIŞARIDAN SER
MAYE BULDU 
Citigroup'tan

bugün yapılan açık
lamada, ayrıca 4 
bin 200 kişinin işine 
son verileceği 
duyuruldu. VValI 
Street Journal'da 
yayınlanan haberde 
ise bankanın 20 bin 
kişiyi işten çıkara
cağı belirtilmişti. 
Öte yandan 
Citigroup, mali 
yapısındaki kan 
kaybını durdura
bilmek için dışarı
dan sermaye 
enjekte edecek. 
Banka 14.5 milyar 
dolarlık yeni 
sermaye bulurken, 
bunun yarısını 
Singapur devlet 
fonu sağlayacak. 
Kalan bölümü ise 
Suudi Kral 
Alwaleed bin Talal 
bin Abdulaziz, 
önceki CEO'su 
Sanford VVeill, 
Kuveyt hükümeti ve 
hisse satışından 
karşılanacak. 
Citigroup CEO'su 
Vikram Pandit, 
sonuçlara ilişkin 
yaptığı açıklamada, 
"kabul edilemez bir 
durum" ifadesini 
kullandı. Bankanın 
başına önceki CEO 
Prince'ın yerine 
geçen Pandit, 
gereken önlemleri 
alacaklarını 
açıkladı.

ABONE OLDUNUZ İÜ?
ıtıılrlı İti ılıılı ilmi tunul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■IIUııMU
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel:51311«€epTel:0,5î2779 91M

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel î 513 33 21)

BEYAZ MELEK 14.00 - 16.30 - 19.00 - 21.15
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 1 1.30 - 14.15 - 16.45 - 19.15 - 21.15 
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi B ' ak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyu Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK



17 Ocak 2008 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 10

Geri dönüşüm projesine katılan okullar kazanıyor
Bursa merkez 
Osmangazi 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
Koordinatörlüğü'nde 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Çocuk 
Meclisi, Elmiş Kimya 
Kağıt ve Gıda Şirketi 
ve TEMA Vakfı Bursa 
Şubesi ortaklığıyla 
yürütülen Avrupa 
Birliği destekli "Geri 
Dönüşüm Dostu 
Okullar Projesi"nin 
ikinci aşamasına 
geçildi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne bağlı 
100 ayrı okuldan 
temsilcilerin 
katılımıyla bir toplan
tı düzenlendi. 
Toplantıya katılan 
okul temsilcilerine 
proje hakkında bil
giler verilirken, 
toplanacak geri 
dönüşüm çöp
lerinden elde edile
cek gelirin okullara 

kalacağı anlatıldı. 
Okullar açısından 
hem çevreye duyarlı 
hem de kazançlı bu 
projenin cazip yön- 
İeri katılımcılara gös
terildi. Ayrıca toplan
tı sonunda 2007 
yılında başlayan bu 
projede pilot okul 
olarak görev alan 11 
okula yürüttükleri 
özverili çalışmaları 
nedeniyle bilgisayar 
hediye edildi. 100 
okulun yer alacağı 
ikinci aşamanın 
sonunda da başarılı 
olan okullara çeşitli 
hediyeler verilecek. 
Osmangazi 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21'in koor
dinatörlüğünü yap
tığı "Geri Dönüşüm 
Dostu Okullar 
Projesi"nin 11 pilot 
okulda yürütülen ilk 
aşaması tamam
landı. AB destekli 
projenin ikinci aşa

masında ilçedeki 
bütün ilköğretim 
okulları var. Okullar 
topladıkları geri 
dönüşümün satışın
dan gelir elde ede
cekler. Başkan 
Altepe ikinci aşama 
da 100 okulun 
yarışacağını söyley
erek, "Başarılı olan 
okullar çeşitli şek
ilde ödüllendirilecek
ler. Ama en önemlisi 
bu okullarımız 
Türkiye'ye örnek ola
caklar. Çağımızın 
kanayan yarası 
"Küresel lsınma"nın 
hız kesebilmesi için 
öğrencilerimize çok 
iş düşüyor. Çünkü 
onlar yürüttükleri bu 
projelerle aslında 
geleceklerini kur
taracaklar. En büyük 
ödülleri de daha 
yaşanabilir bir dünya 
olacak" dedi.
Sürdürülebilir kalkın
ma, çevre ve geri 

dönüşüm konularını 
içeren projenin 
çeşitli aşamaları 
bulunuyor. Geri 
dönüşüm ve 
çevrenin korunması 
konularında öğrenci
leri bilinçlendirmek, 
çocukların geri 
dönüşebilir üretim 
maddelerini tüketm
eye yönelik, tüketici 
alışkanlıklarının 
değiştirilmesini 
sağlamak ve 
toplumun genelin
den gelen geri 
dönüşüm miktar
larının arttırılması 
gibi hedefleri olan 
projenin ilk aşaması 
11 pilot okulda haya
ta geçirildi. Bu kap
samda projenin ilk 
aşamasında Pilot 
Sanayi İÖO, Akpınar 
İÖO, Farabi İÖO, Ali 
Hadi Türkay İÖO, 
Gazi İÖO; İnönü İÖO, 
Hürriyet İÖO, 
Mehmet Aker İÖO,

Sakarya İÖO, 
Hürriyet Ticaret ve 
sanayi Odası İÖO ve 
Mutlular 
Gaziosmanpaşa İlk 
Öğretim Okulu’nda 
başarılı bir süreç 
yaşandı. Projenin ilk 
aşamasında yer alan 
11 pilot okul arasın
da Hürriyet İlköğre
tim Okulu ön plana 
çıktı.
Osmangazi 
Belediyesi AB 
Bürosu'nun Avrupa 
Birliği'ne fon başvu
rusu kabul edildi ve 
Avrupa Birliği'nden 
projeye 19.261 Euro 
destek sağlandı. 
Osmangazi 
Belediyesi'nin de 
yaklaşık 15.000 Euro 
öz kaynak sağladığı 
projenin bütçesi 
35.000 Euro. Proje 
kapsamında okullara 
eğitim verilmesi, 
öğrencilere yaş gru
plarına uygun boya

ma ve hikaye kita
plarının verilmesi, 
okullara stickerler 
dağıtılması, öğren
cilere küçük el kita
plarının dağıtılması, 
periyodik zamanlar
da okullarda çevre 
bilincini geliştirici 
animasyon çalış
malarının yapılması 
ve Geri Dönüşüm 
Dostu Okullar 
Projesine destek 
veren okullara büyük 
afişlerin asılması 
planlanıyor. Asıl 
önemlisi ise projeye 
dahil olan bütün 
okullara geri 
dönüşüm 
malzemeleri için 
konteynırlar 
konması ve 
toplanacak olan 
geri dönüşüm 
malzemelerinin 
satışından elde 
edilecek gelirin 
okullara bırakılması 
hedefleniyor

Bursa’da piyasa durgun I I I V I

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
Aralık ayında yaptığı 
iç piyasa anketine 
göre, çarşıda satışlar 
azalırken, piyasadaki 
durgunluğun halen 
devam ettii ortaya 
çıktı. İşadamlarının 
yüzde 59'u satışların 
azaldığını söylerken, 
sadece yüzde 20'si 
arttığını ifade etti. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından gerçek
leştirilen İç Piyasa 
Anketi'nin özellikle iç 
piyasadaki 
hareketlilik ile bek
lentileri ölçmeyi 
hedefleyen Aralık ayı 
sektörel anket 
sonuçları, 2007 yılına 
büyük beklentilerle 
giren iç piyasanın 
hayal kırıklığı 
yaşadığına işaret 
ediyor.
Yapılan açıklamaya 
göre, ankete katılan- 
lara yönlendirilen 
"Aralık ayını değer
lendirdiğinizde 
satışlarınızın durumu 
ne olmuştur?" 
sorusuna yüzde 59,6 
oranında "azaldı", 
yüzde 20.24 oranında 
"arttı" ve yüzde 20.05 
oranında da "Hiçbir 
değişiklik olmamıştır' 
cevabı verildi. Geçen 
ay, satışları azalan
ların oranı yüzde

45.05 olarak gerçek
leşmişti. Yıllık 
değişime bakıldığın
da ise 2006 yılı Aralık 
ayında yüzde 47 olan 
azalma oranı aradan 
geçen 1 yılın sonun
da, yüzde 12.6 
oranında artış gös
terdi. Bu veri, 2007 
yılına satışların art
ması yönünde bek
lentilerle giren iç 
piyasanın, umduğu
nun aksine 
satışlarında azalma 
yaşadığını ortaya 
koyuyor.
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Celal 
Sönmez, iç piyasanın 
2007 yılını "pek par
lak" geçirmediğini 
kaydederek, "Fazla 
yoruma gerek yok. 
Rakamlar, gerçeklik
leri ortaya koyuyor. 
2007 yılının gerek 
ticaret erbabı 

gerekse sanayici 
üyelerimiz açısından 
'beklendiği gibi' 
geçmediğini görü 
yoruz. Umarız, 2007 
yılı sabır ve fedakar
lık göstermek duru
munda kaldığımız 
son yıl olur ve 2008 
yılı da 'herşey çok 
güzel' diyeceğimiz 
uzun yılların 
başlangıcı olur" 
diye konuştu.
Kapalıçarşı ve civarı 
ile özellikle perak
ende ticaret yapan 
firma sahipleri ve 
yetkilileriyle gerçek
leştirilen ankete 
katılanlar, "Gelecek 
ayki satışlarınıza 
ilişkin beklentileriniz 
ne yöndedir?" 
sorusunu, yüzde 
38.88 oranında 
'Artış bekliyoruz', 
yüzde 30.24 
oranında 'Düşüş 

bekliyoruz' ve 
yüzde 30.86 
oranında da 
"Hiçbir değişiklik 
beklemiyoruz" 
şeklinde yanıtladı. 
Ankette, "Ürün
lerinizin fiyatlarında 
geçen ay içerisinde 
indirim yaptınız 
mı?" sorusuna cevap 
veren firmalardan 
yüzde 58,28'i 'Hayır' 
yanıtını verirken, 
yüzde 41,71 gibi bir 
oranda 'Evet' 
yanıtını verdi.
Aralık ayı iç piyasa 
anketinde, katılım
cılara yönlendirilen 
"Reel sektörün 
içinde bulunduğu 
sıkıntıların en 
önemlisi hangisidir?" 
sorusuna ise 
katılımcıların yüzde 
64.81 'i yine 
"Nakit sıkıntısı ve 
ödemelerde yaşanan 
sıkıntı" cevabını 
verdi. Bu cevabı, 
yüzde 22.83 oranıyla 
"iç piyasada 
talep düşüklüğü" 
cevabı izledi.
BTSO Üyeler, 
"Size göre son 
zamanlarda en 
sıkıntıda olan 
sektör hangisi?" 
sorusuna ise 
yüzde 51,87 
oranı ile yine 
"Tekstil-Konfeksiyon 
sektörü" dedi.

I Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, son yıllarda 
Büyükşehirlerde 
hava kirliliğinin art
madığını tam tersine 
azaldığını savundu. 
2007 yılında 
81 ilde tam otomatik 
ölçüm istasyonu 
kurulması çalış
malarının tamam
landığını belirten 
Bakan Eroğlu, 
Hava Kalitesi'nin 

Korunması 
Yönetmeliğinde 
belirtilen değerlerin 
esas alınarak hava 
kalitesinin korun
ması için valiliklere 
tedbir almaları 
konusunda talimat 
verildiğini bildirdi. 
Eroğlu, Çevre 
Kanunu'nda yer alan 
'kirleten öder* ilkesi 
doğrultusunda, 
çevreyle ilgili yönet
meliklerde belirtilen 
esaslara riayet 
etmeyenler hakkında 
cezai işlemler 
yapıldığını söyledi. 
Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, MHP Hatay 
Milletvekili Süleyman 
Turan Çirkin'in soru 
önergesine verdiği 
yanıtta başta Ankara 
ve İstanbul olmak 
üzere

Büyükşehirlerde 
hava kirliliğinin 
azaldığını söyledi. 
Ankara, İstanbul, 
İzmir, Bursa, 
Gaziantep, Kocaeli 
ve Antalya gibi 
Büyükşehirlerde son 
yıllara ait hava kirlil
iği değerleri hakkın
da bilgi veren 
Bakan Eroğlu, 
"Son yıllarda 
Türkiye'nin 
Büyükşehirleri için 
kükürtdioksit ve 
partiküler madde 
konsantrasyonların
daki değişimler 
incelendiğinde, 
genelde temel 
kirleticilerde azalma 
görülmektedir" 
dedi.
Hava kirliliği 
konusunda 2007 
yılında 81 ilde tam 
otomatik ölçüm 
istasyonu 
kurulmasına 

yönelik çalışmaların 
tamamlandığını 
ifade eden Bakan 
Eroğlu, Hava 
Kalitesi Korunması 
Yönetmeliğine uygun 
değerlerin esas alı
narak hava 
kalitesinin korun
ması için valiliklere 
tedbir almaları 
konusunda talimat 
verildiğini bildirdi.
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Hareketsizlik
bel fıtığı yapıyor
Tıp dilinde disk 

f hernisi olarak 
adlandırılan bel 
fıtığının toplum

I içinde rastlanma sık- 
I lığının onda bir gibi 
I yüksek bir düzeyde 
E olduğu bildirildi, 
j Çin Halk

Cumhuıyeti'nin Bei
R Jing Üniversitesi Çin 

Tıp Fakültesi'nde bir 
yıl boyunca gelenek
sel Çin Tıbbı ve

| Akupunktur öğreni
mi gören Dr. Nimet 
Kaşkarlı, Online 
Sağlık'a (www.onli-

I nesaglik.com) yap
tığı açıklamada, bel 
fıtığının en sık 35 - 
50 yaş arasında ve 
her iki cinste de eşit 
olarak görüldüğünü 
kaydetti. Omurga 
yapısı nedeniyle 
uzun boyluların bel 
fıtığına yakalanma 
risklerinin daha fazla 
olduğunu dile 
getiren Dr. Nimet

I Kaşkarlı, bel fıtığının 
en önemli nedeninin 
uzun süren stres ve 
gerginlikler sonrası 

। fcasfarcfafcı' aşırı 
gerilme olduğunu 
ifade etti.
Dr. Nimet Kaşkarlı, 
bazen ani bir zorla
ma, ağır bir şey 
kaldırma, ters bir 
hareket veya belin 
üşütülmesinin da 

bel fıtığına neden 
olabileceğini vurgu
ladı. Dr. Kaşkarlı, 
"Uzun süre oturmak 
zorunda kalan şoför
ler, öğretmen, ecza
cı, garson gibi 
meslek sahipleri ile 
yoğun stres altındaki 
yöneticiler bel 
fıtığına yakalanma 
olasılığı en fazla 
olan kesimdir" 
dedi. Kaşkarlı, 
küçük yaştan 
itibaren omurgayı 
yeterli çalıştırma
manın ve günün 
birinde ondan ani bir 
şey istemenin bel 
fıtığını kolaylaştırıcı 
faktörler arasında 
yer aldığını dile 
getirdi.
Tek veya her iki 
bacağa vuran ağrılar 
ile ayaklardaki uyuş
malar, hareket 
kısıtlıklan, yürüme 
ve oturmadaki 
güçlüğün bel 
fıtığının belirtileri 
olduğuna işaret 
eden Dr. Nimet 
Kaşkarlı, 
hastaların otururken 
belinin arkasına bel 
boşluğunu yok 
edecek şekilde bir 

yastık koymalarını 
ve yirmi dakikadan 
fazla oturmamalarını 
önerdiklerini 
söyledi.

Multifokal göz içi 
lensler sayesinde 
artık hastalar, hem 
yakını hem de uzağı 
görebiliyor. Bu 
tedavi yönteminde 
gözün içindeki mer
cek alınarak yerine 
birden fazla noktada 
netleşme kabiliyeti 
olan yapay mercek 
yerleştiriliyor. 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Murat Moray, 
son bir-iki yıldır 
yapılan ve kullanılan 
yeni lensler ile 
başarı oranlarının 
çok yükseldiğini 
söylüyor.
Özel dizaynlı mer
cekler kullandık
larını ve bu mercek
lerin içinde çeşitli 
halkalar bulun
duğunu belirten Op. 
Dr. Moray, "Bu hal
kaların bir kısmı 
uzağı, bir kısmı da 
yakını görmeyi 
sağlıyor. Gözün 
içine takılan bu mer
cek sayesinde, uzak 
ve yakın görme için 
ayrı ayrı netleşme 
sağlanabiliyor. 
Hastalarımız buna 
çok kısa sürede 
uyum sağlıyor" 
dedi.
HASTA SEÇİMİ 

DOĞRU YAPILMALI

Bu merceklerin kul
lanımı öncesinde 
hasta seçiminin çok 
doğru yapılması 
gerekiyor. Gece 
araba kullanan bir 
hastaysa ve 
operasyon öncesi 
hasta seçimi doğru 
yapılmamışsa bazı 
istenmeyen 
sonuçlar ortaya çık
abiliyor. Çok az da 
olsa uygun olmayan 
hastaların seçi
minde gece göze 
gelen ışıklarda 
dağılmalar ve 
kamaşmalar ola
biliyor. Ayrıca hasta 
için uzağı mı yoksa 
yakını mı görmenin 
öncelikli' olduğunun 
da öğrenilmesi 
gerekiyor. Op. Dr. 
Murat Moray, 
operasyon 
öncesinde hasta ile 
karşılıklı konuşarak 
bu konuyu 

netleştirdiklerini 
belirterek, şöyle 
konuştu: "Hastanın 
bize belirttiği 
önceliğine göre 
operasyonu gerçek
leştiriyoruz. Hasta 
seçiminde diğer 
önemli bir konu ise 
hastanın göz bebeği 
boyutlarıdır. Gece 
ve gündüz, karanlık 
ve aydınlık farkında 
göz bebeği büyüme 
ve küçülme hareketi 
yapar. Eğer bu 
fonksiyonda bir 
sıkıntı var ya da yer
ine getirilemiyor ise 
gece gündüz farkın
da hastalar bu mer
cek ile rahat edeme
zler." Hastaların 
tedaviye uygun olup 
olmadığı, detaylı bir 
göz muayenesinin 
ardından ortaya 
çıkıyor.
KATARAKT 
HASTALARI İÇİN

AVANTAJLI 
Bu ameliyatın hasta
lara sağladığı avan
tajları anlatan Op. 
Dr. Moray, "Örneğin 
katarakt ameliyatı 
olması gereken 
hastalarda hem 
katarakt yok ediliy
or, hem de uzak ve 
yakın görmenin 
sağlanması 
yönünde önemli bir 
çözüm bulunmuş 
oluyor" dedi. Hiç 
kataraktı olmayan 
hastalarda ise, hem 
uzak numaralar sıfır
lanabiliyor, hem de 
uzak ve yakını 
göstermek mümkün 
olabiliyor.
Ameliyatın ardından 
katarakt ameliyatın
daki gibi göz banda
jlı oluyor. Bir gün 
sonra ise bandaj 
açılıyor. 
Bunların yanı sıra 
Akomodatif göz içi 
lensler de tedavide 
kullanılıyor. Bu mer
cekler, insanın 
gözündeki orijinal 
merceğin hareketini 
taklit edebilme özel
liğine sahip ve göz 
içine konuluyor. Bu 
konuda 3-4 yıldır 
çeşitli çalışmalar 
yapılıyor. Bunlar 
genelde öne arkaya 
hareket ederek 
başarılı oluyorlar
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 5 W 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C .Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

K 
K

B

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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 46 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 46 21 -111
Su Arıza Yalnız 186

7 

■

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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OZAN ECZANESİ
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Gemlik Körfez

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2955 

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 
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Yelkencilerimiz Bodrum’a aidivor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kuruluşundan bu 
yana Yelken 
Sporunu gençlere 
sevdiren ve her 
girdiği yarışta 
mutlak başarı 
sağlayan 
Gemlik Yelken 
Kulübü 
27-31 Ocak 

2008 Tarihlerinde 
Muğla Bodrum 
/Yahkavak'ta 
Bosch Yarıyıl 

Kupası Optimist- 
Laser-RSX 
sınflarında Türkiye 
genelinde yelken 
yarışları için 
hazırlıklarını 
tamamladı. 
2007 senesinde 
başarılı bir sezon 
geçiren Gemlik 
Yelken Kulübü 
Sporcuları 
Makedonya'da ve 
Türkiye Yelken 
Federasyonu 
50.yıl Kutlamaları 
kapsamında İstanbul 
Haliç'te düzenlenen 
yeiken yarışlarında 
elde ettikleri 
Birinciklere Yeni

Genr 
Ye» 
Kulil

sezonda devam 
edecekleri sözünü 
verdiler.
Günlerdir yaşanan 
soğuk hava 
şartlarına rağmen 
Gemlik Yeiken 
Kulübü Sporcuları 
Cumartesi ve 
Pazar günleri

idmanlarını aksat
madan günde dört 
saat denizde çalış
malarına devam 
ediyorlar.
2008 Yılının ilk 
yarışı olan bu 
organizasyona 
geçen yıl Rank 
sıralamasında

dereceye giren 
yelkencilerimiz 
katılıyor.
Gemlik Belediyesi 
ve Kulüp Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
katkılarıyla;
BORUSAN Ana 
Sponsorluğunda 
yanşa katılacak

sporcular dört 
gün sürecek 
yarışlar için 
26 Ocak 2008 günü 
Bodrum'a hareket 
edecek ve 01 Şubat 
2008 tarihinde 
dönecekler.
Yarışlara İdareci 
Mustafa Tezcan ve

Antrenör Önder 
Cesur nezaretinde; 
Murat Samsun, 
Haşan Sal, 
Batuhan Cesur, 
Tuğba Öksüz, 
bahadır Arabalı 
Furkan Temir 
Cengiz Baydar adlı 
sporcular katılacak.

Babür Balcı Resim Sergisi açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çalışmalarını 
kara kalem, 
yağlı boya 
ve pastel üzerine 
sürdüren Babür 
Balcı ilk resim 
sergisini Akıt 
İşhanı birinci 
katında açtı. 
Kalabalık bir 
davet linin katıldığı 
açılışı alkışlar 
arasında Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut yaptı. 
Sergiyi gezenlere 
yaptığı resimlerin 
yerlerini ve 
nedenlerini de 
anlatan Babür 
Balcı, tüm . . . . ,. görev yaptığı
çalışma hayatındaki , Gemlik Sunğipek 
birikimlerim - ■ ■■
bu sergideki 
resimlere 
aktardığını söyledi. 
Çalışma hayatını 
çeşitli kurumlarda

Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
2004-2005 
döneminde 
açtığı yağlı boya 
resim teknikleri 
kursuna başladı. 
Üç dönemdir 
çalışmalarını 
doğaya olan

sürdüren Babür 
Balcı, son olarak

Fabrikası
Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü'nden 
1997 yılında 
emekli olduktan 
sonra Halk

tutkusu nedeniyle 
doğa ağırlıklı

r devam ettiren
Balcı, halen 
resim çalışmalarına 
devam ediyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.” 
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Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Vakıf üyelerine teşekkür plaketi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hedef şaşırtmak....
Yaratılarak ya da yanlış istihbarat verile 

rek, karşı tarafı aldatmaya yönelik olarak 
yapılan eyleme hedef şaşırtma deniyor.

Türkiye bugünler de yine böyle bir gi 
rişime tanıklık ediyor.

Ülkede sorunlar diz boyu..
Ekonomi..Sağlık.. Eğitim.. Dış politika..
Tümünde de sorun var..
Güneydoğu yanıyor.
Sağlık sistemi felç..
Eğitimin durumu içler acısı..
Bilimle donanan ve sorgulayan insan 

"yetişemiyor".
Ekonomi yurttaş boyutunda felaket..
Borçlanma almış başını yürümüş..
Yönetenlerin tüm enerjilerini ve dikkat

lerini bu sorunlara yöneltmeleri gerekiyor.
Ancak..
Türkiye bu ara ..
Türbanla yatıp türbanla kalkıyor.
Türkiye'nin kilitlenmiş sorunlarından 

biri olan "Türban meselesi" ülkenin gün
demine çeşitli vesilelerle, özellikle de kriz 
dönemlerinde can simidi gibi sarılmıyor, 
suiistimal edilerek giriyor ve her seferinde 
çözülemeden yeniden rafa kaldırılıyor.

Oysa; Türbana bu kadar takılmaya 
gerek var mı?

Türban aslında, siyasal, İslami bir 
simge olarak kadının erkekle ilişkisinde 
eşit olmadığını, kadının erkeğin hizmetin 
de ikinci sınıf bir insan olduğunu, cinsel 
bir obje olarak görüldüğünü, bu nedenle 
kapanması gerektiğini ve cinsel özgür
lüğünün olmadığını simgeliyor.

Ne var ki;
Yürürlükte olan Anayasa'nın ilgili mad

desi açık ve net..
Üniversitelerde derslere türbanla girile

mez.
Anayasa mahkemesi'nin, yerel mahke 

melerin ve Avrupa İnsan hakları mahke 
meşinin yasağa ilişkin kararları var.

Bu maddeler ve kararlar orada dur
dukça Türbanla ilgili ne söylense boş..

Toplumsal uzlaşmayı dinamitlemekten 
ve gerginlik yaratmaktan öteye geçemiyor.

Başbakan ister Ispanya'da ister 
Kenya'da ne derse desin..

Sorunun çözüm yeri Türkiye'dir..
Kangrene dönüşmüş ve kronikleşmiş 

bir "durum"u değiştirmenin ve tedavi 
etmenin yolu "hukuk"tan geçiyor.

AKP'nin durup durup türbana sarılması 
Portekizli Diktatör Salazar'ın halkını uyuş
turduğu ve sımsıkı sarıldığı üç F' sini 
(Portekiz'in dünyaca ünlü müziği fado, 
öğle uykusu fiesta ve futbol) anımsatıyor.

AKP'de onun gibi yapıyor.
Başı sıkışınca onlar da üç T'ye 

(takiyye, türban, talan) yapışıyor..
Isıtıp ısıtıp toplumun önüne atıyor..
Şimdi aklıma şöyle bir soru geliyor: 
"Beş yıldır iktidardasınız neden 

çözmüyorsunuz?"

Gemlik Liman Başkanhğı’ndan aldığım 
Mustafa Öksüz’e ait Ceylan Balıkçı 

gemimin Tonilato belgesi kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Mustafa Öküz varislerinden Bekir Öksüz

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı'nda görev 
süresi biterek 
ayrılan 3 mütevelli 
heyet üyesine 
geçen süre içinde 
verdikleri hizmetler
den dolayı teşekkür 
plaketi verildi. 
Özdilek Tesislerinde 
düzenlenen 
yemekte bir araya 
gelen Vakıf Başkanı 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Vakıf 
üyeleri yemekte 
bir araya geldiler. 
İl Genel Meclisi 
üyelerinin belirlediği 
Kadir Özaydın ve 
Osman Fatsa ile 
Muhtarları temsilen 
Osmaniye Mahallesi 
Muhtarı Nevres 
Atalar'a görev 
süreleri içinde 
verdikleri hizmetten 
dolayı Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından 
teşekkür plaketi ve 
takdirname verildi. 
Vakıf mütevelli 
heyetine yeni katılan 
İl Genel Meclisi 
üyelerinin belirlediği 
Mehmet Şengül ve 
Yaşar Bayrak ile 
Muhtarları temsil 
eden Halitpaşa 
Mahallesi Muhtarı 
Sevim Koçdemir'de 
düzenlenen yemekte 
hazır bulundular. 
Vakıf mütevelli 
heyetinde görev 
alan eski üyelere 
yönelik konuşan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, "Bu 
arkadaşlarımızın 
yaptıkları iş çok 
önemli ve kutsal,

hayırsever olmak 
için önce fedakar 
olmak gerekiyor. 
Bu arkadaşlarımızda 
fedakarlık örneği 
vererek hizmet 
ettiler. Devletin 
olanaklarını yoksul 
lara ulaştırmada 
çok değerli 
hizmetler üstlendi 
ler. Gönül isterdi 
ki gelenler ayrılma 
sın ama bu bir 
görev hizmetidir. 
Yeni gelen arkadaş 
larıma hoş geldiniz 
derken giden 
arkadaşlarımıza da 
vakıf adına sonsuz 
teşekkürlerimi 
sunuyorum" 
şeklinde konuştu. 
Görev yaptıkları 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı mütevelli 
heyetinde üstlen 
dikleri görev 
sonucu güzel çalış
maların yapılmış 
olmasından dolayı 
mutluluk duyduk
larını ifade eden 
eski vakıf üyeleri, 
kendilerine verilen 
teşekkür plaketleri 
için teşekkür ettiler.

Kadir Özaydın - Kaymakam Baygül
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Belediye mülkü olan eski Terme Kaplıcasında 
barınanların yaktıkları ateş, yatakları yaktı

Terme Kaplıcası’nda
çıkan yangın korkuttu

Evi olmayanların ve tinercilerin barınağı haline gelen 
Belediye mülkü Terme Kaplıcası’nda önceki gece çıkan yangın 
itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangın 
binanın ne hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İşleticisi çıkarıldık
tan sonra harabeye 
dönen ve sokak 
çocuklarının 
barınağı haline 
gelen Terme 
Kaplıca binasından 
önceki akşam 
çıkan dumanlar 
itfaiye ile polis 
ekiplerini 
alarma geçirdi.
Saat 19.00 
sıralarında 
çevreden geçmekte 
olan vatandaşların 
polis ve itfaiyeye 
haber vermesinin 
ardından olay yerine 
gelen ekipler, bina 
içinden dumanlar 
çıktığını gördü. 
Ellerinde hortumla 
açık camlardan 
içeriye giren 
itfaiye ekipleri 
yanmakta olan 
yatakları su 
sıkarak söndürdü. 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
mülkü olan ancak 
kullanılmayan eski 
kaplıca da çıkan 
yangın büyümeden 
itfaiyenin çalışması 
sonuç söndürülmesi 
sırasında boş 
binada kaldığı 
sanılan bazı 
kişilerin binayı terk 
ettiği görüldü. 
Yangını söndüren 
itfaiyenin yaptığı 
incelemede, boş 
kaplıca binasında 
kaldıkları anlaşılan 
evsizlerin, ısınmak 
için yaktıkları

ateşten sıçrayan 
kıvılcımların yatak
ları yakması sonucu 
yangının meydana 
geldiği belirlendi. 
Çevrede yaşayan
ların sürekli 
şikayette bulunduk
ları eski Terme 
kaplıcalarında 
kalmakta olan

kişilere bir 
türlü engel 
olunamazken, 
Belediye tarafından 
binanın biran önce 
kıkılması isteniyor. 
Belediye Meclisinde 
de görüşülen 
Terme Kaplıcası 
konusu, binanın 
yıkılarak

yerine modern 
bir kaplıca 
yapılması 
kararlaştırılmıştı. 
Belediye Başkanı 
tarafından 
hazırlatılan 
projenin önümüz 
deki günlerde 
gündeme alınması 
bekleniyor.

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura)
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Zavallı gazeteciler!
İktidarın başındakilerin kendi yayın 

organı gibi çalışacak gazeteler oluşturması 
çalışmalarının, ilk başta kendilerine zarar 
vereceğini düşünürüm.

Bir yaşlı tecrübeli gazeteci-yönetici arka 
daşım yıllar önce bana, ‘Ben sürekli övgü 
getirenden, haklısınız diyenden, ürkerim, 
çünkü o tür insanlar yöneticinin düşüşünü 
getirirler’ demişti.

Sürekli övülen, haklı olduğu söylenen 
insan doğal olarak hiç yanlış yapmadığını 
ve dokunulmaz olduğunu düşünmeye 
başlar.

Sonunda ne olduğunu bile anlayamadan 
ayağı kayıp, düşer gider. Hem de tepetak
lak...

Bu durum gazeteci-yöneticileri açısın
dan ne kadar geçerliyse ülke yönetmeye 
soyunmuş siyasetçiler açısından her za 
man daha da geçerli olduğu görülmüştür..

Ancak ne Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
ne de Başbakan Erdoğan bu basit gerçeği 
görmemekte ısrar ediyorlar.

Onlar kendilerine bağlantılı, bağımlı 
gazeteler-gazeteciler oluşturma hedefinde 
‘Durmak yok yola devam’ havasındalar.

Aslında, eleştirilmeyen, yanlışı hiç 
söylenmeyen allanan pullanan, şişirilen 
siyasetçi tehlikededir.

Ama onlar doğru söyleyene de mutlaka 
kızıyorlar.

Çünkü o, kendi durumunun ne kadar iyi, 
kendisinin ne kadar mükemmel olduğunun 
söylenmesine ihtiyaç duymakta, bunu 
talep etmektedir.

Çünkü daha önce ki siyasi hayatımızda 
hep böyle olmuş.

Hatta ortada muhalif basın bırakmayan
ların başları belaya bile girebilmiş, 
(geçmişte Demokrat Parti)

Bazı gazeteciler AKP’lileri çok seviyor, 
kendisini aynı yolun yolcusu olarak görü 
yorlar..

Tabii ki buna hiç kimsenin diyebileceği 
bir şey olamaz.

Çünkü oradan nasipleniyorlar, ekmekleri 
ballı börekli oradan geliyor. Ah kör olası 
para, insanları üç kuruş kazanayım diye ne 
zavallı durumlara düşürüyorsun.

Onlarca övdükleri, yalakalık yaptıkları 
kişi; Mükemmel olmasa da mükemmeliyete 
yakın biri.

Neredeyse ulu bir şahsiyet.
Sanki bulunmaz hind kumaşı..
Bir genç gazeteci, ilk kez çıktığı yurtdışı 

gezide güçlü insanları görmekten dolayı 
havaya girebilir tabii ki,

Bunu onun gençliğine ve tecrübesizi! 
ğine verebiliriz..

Bu arada Yazık oluyor Türkiye’ye ve 
gazetecilik mesleğine.

Gazetecilik mesleği, gazeteciler her 
davet gezisine katıldıklarında, uçağına bin 
dikleri siyasetçiyi övücü haberleri, yalan
ları yazdıklarında bir nebze daha ölüyor.

Siyasetçiye; "yapmayın, bunlar 
küçüldükçe sizide küçültüyorlar" diyoruz.

Onlar ise etraflarında illa da kendilerine 
yanlışı söylemeyecekleri onları göklere 
çıkaranları istiyor.

Bu bir kalitesizliğin kısır döngüsüdür.

ABONE OLL
Gemlik Körfez

.UZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Motosiklet kazalarına karşı eğitim seferberliği
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Moto 
sikletli Çalışma 
Grubu, motor kul
lanan sürücülere 
yönelik başlattığı 
eğitim seferberliği 
artarak devam 
ediyor.
Bursa’da motosik
lete gönül veren kişi
lerin Yerel Gündem 
21 çatısı altında 
bir araya geldiği 
Motosikletliler Çalış
ma Grubu, üyelerini 
dünyanın en ünlü 
motor sıklet eğit
meni İtalyan Paolo 
Volpara ile buluştur
du. Motosikletliler 
Çalışma Grubu 
Sözcüsü Can 
Aydoğan, motosiklet 
kullanımının bilinçli 
bir şekilde yapıla
bilmesi amacıyla 
oluşturdukları 
grubun başlattığı 
eğitim çalışmasıyla 
trafikte can ve mal

kaybının önlenme 
sinin hedeflendiğini 
söyledi.
Son yıllarda moto
siklet satışlarındaki 
patlama sonrasında 
artan kazalara karşı 
başlattıkları sosyal 
sorumluluk pro
jesinin hedefine 
ulaştığını belirten 
Aydoğan,“2007 
yılında meydana 
gelen motor sıklet 
kazaları bir önceki 
yıla oranla yüzde 50 
oranında düştü. Bu 
düşüşte motor sıklet 
kullanan sürücülere 
yönelik sürdürdü 

ğümüz eğitimlerin 
etkili olduğunu 
düşünüyoruz. Çünkü 
Bursa’da motor kul
lananlarını doğayı 
seven motor sıklet 
tutkunları anlamına 
gelen ‘Enduro’ adı 
altında sanal ortam
da buluşturuyoruz. 
Birçok üyemiz aldık
ları eğitimle kazalar
dan korunduklarını 
dile getiriyorlar. Bu 
da hedefe doğru 
yürüdüğümüzü 
gösteriyor” dedi. 
Bu yıl 3‘sü gerçek
leştirilen ‘Teorik 
Sürüş Eğitimi’nde 

deneyimlerini 
aktaran OMM Riders 
eğitmeni Paolo 
Volpara, motosiklet 
tutkusunun bir 
yaşam felsefesi 
olduğunu anlattı. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO)’nda gerçek
leştirilen sunuma 
Bursah motosiklet 
kullanıcıları yoğun 
ilgi gösterdi.
Volpara’nın İngilizce 
sunumunu OMM 
Riders eğitmeni 
David Maden ile 
Emre Gümüş 
Türkçe’ye çevirdi. 
Türkler ve Italyanlar 
bilinçsiz kullanıyor 
Italyan asıllı 64 
yaşındaki deneyimli 
sürücü Paolo 
Volpara, adeta bir 
yaşam felsefesi olan 
motosiklet kul
lanımının incelikleri
ni ve zihinsel 
yönünün önemini 
katılımcılarla pay

laştı. Kask ve 
koruyucu malzeme 
kullanımının hayati 
önem taşıdığını 
örneklerle aktaran 
Volpara, “Motosiklet 
aslında tahmin 
edildiği kadar 
tehlikeli bir makine 
değildir. Aksine 
sürücüsü motosikleti 
tehlikeli hale 
getirmektedir” dedi. 
Türkiye’de ve İtalya’
da bilinçsiz motosik
let kullanımının çok 
yaygın olduğunu 
söyleyen Volpara, 
“Bir sürücünün iyi 
bir motosiklet kul
lanıcısı olup 
olmadığı trafikte 
yaptığı hızla değil, 
kurallara uygun 
davranmasıyla belli 
olmaktadır. Özellikle 
motosiklet kullan
maya yeni başlayan
lar, kötü yol 
koşullarından trafik 
sorununa kadar pek 
çok tehlikeyle karşı 

karşıya 
kalmaktadır” 
diye konuştu. 
Eğitim şart 
Bazı motosiklet 
satıcılarının kendi 
çıkarlarını 
düşünerek kul
lanıcının seviyesine 
uygun olmayan 
özellikte motosik
letler satabildiğine 
dikkat çeken 
deneyimli sürücü, 
alıcıların bu 
konuya çok 
dikkat etmeleri 
gerektiğini hatır
latarak, “Motosiklet 
kullanıcıları mutlaka 
bu konuda eğitim 
almalıdırlar. Ayrıca 
trafikte seyreden 
diğer araçların 
sürücüleri de moto
sikletlere daha zor 
şartlarda seyahat 
ettiklerinden 
dolayı saygı 
duymalı, duyarlı 
davranmalıdır” cüm
lelerini kullandı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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IMF ve Dünya Bankası
AKP hükümeti Cumhuriyet 

tarihimizin en büyük bütçe açı 
ğını verirken, ekonominin güllük 
gülüstanlık olduğunu insanı 
miza inandırmaya çalışıyor.

Dışarıdan borçlanarak yürü 
tülen ekonomiler bir gün gelip 
patlıyor ve iktidardakiler "Güm” 
diye düşüyorlar.

Üretimini arttıramayan, dış 
borçla büyümeye çalışan, ihra- 
caatından çok ithalat yapan ve 
bütçesindeki giderleri gelirlerin 
den çok olan hiçbir ekonomi 
ayakta kalmaz.

Kalıyor gözükür ama, bir kriz 
işini bitirir.

Bugün piyasalar büyük bir 
kriz içinde.

Ortalıkta para yok.
Fabrikalar kapanmaya baş 

ladı.
İşsizlik giderek artıyor.
Hükümetin memuruna verdi ği 

zam 2+2, yani yılda yüzde 4..
Hükümet yalnız elektriğe 

yüzde 20 zam yaptı.
Memurun eline geçecek para 

çoktan elektrik ile gitti.
Dışarıdan alınan borçla yürü 

tülen ekonomilerin sıkıntılar çok
tur.

Bir kere borç alarken, size 
borç verecek olan kurum, sizi 
inceden inceye denetliyor.

Köylünün ekeceği üründen,

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmall.com

kurcağınız fabrikaya, yapaca 
ğınız zamlara kadar her konuya 
burnunu sokuyor.

Adeta "Müstemleke Valiliği” 
görevini üstleniyor.

Sizi denetledikten sonra bir 
rapor yazıyorlar ve bunların 
uygulanmasını istiyorlar.

Aradan geçen aylardan son ra 
gelip bir daha denetleyip, istek
lerinin yerine gelip gel me diğine 
bakıyorlar.

Sizin ekonominizi siz değil, 
onlar yönetiyor.

Yani ekonomik bağımsızlık 
diye bir şey kalmıyor böylece.

İstekleri yerine gelirse size 
yüksek faizden kredi veriyorlar.

Şimdi Dünya Bankası’nın Tür 
kiye Direktörü İstanbul’a geliyor 
ve bize "Küresel Ekonomik 
Beklentiler 2008 - Gelişmekte 
olan Dünya Ekonomisinin Yayıl 
ması” konulu raporu sunuyor.

Sunum konuşması yapan 
Zachau, işçilere ödenen kıdem 
tazminatının azaltılması gerek

tiğini söyleyerek, özellikle öğret 
men maaşlarının OECD yani Kal 
kınmakta olan ülkeler arasında 
çok olduğunu söylüyor.

Ha..! bu arada önemli bazı 
şeylerin de altını çiziyor.

"Türkiye’nin, OECD ülkeleri 
arasında, öğrencilerin başarı 
seviyesinin en düşük ikinci ülke 
durumundadır..” "Eğitimde böl
geler arasında büyük farklılıklar 
vardır.” gibi ciddi laflar da edi 
yor.

Doğruya doğru da, neden 
öğretmen maaşlarını Avrupa da 
ki ülkelerle kıyaslamıyor?

Belediyeden emekli bir lise 
mezunu memur 20 yıl çalıştıktan 
sonra, bir yıl önce 16 bin YTL. 
kıdem tazminatı aldı.

Bir ay önce liseden emekli 
olan bir üniversite mezunu öğ 
retmen, 25 yıl çalıştıktan sonra 
27 bin YTL ikramiye aldı.

Bu mu fazla ikramiye?
Türkiye de bu para ile ancak 

orta kalite bir binek araba 

alırsınız.
25 yıl çalıştıktan sonra eğer 

eviniz yoksa, benim öğretme nim 
bu parayla ev alabilir mi?

Olsa olsa yüksek öğrenimde 
bir çocuğu varsa onu okutmaya 
yeter bu para..

Tabii bu açıklamaya öğret
menlerin kuruluşlarından he men 
yanıt geliyor.

Eğitim-Sen Genel Başkanı 
Alladdin Dinçer, Zachau’nun 
açıklamalarına tepkisi sert olu 
yor.

Dinçer diyor ki;
"Türkiye’nin sorunu öğret

menler değil, İMF ve Dünya 
Bankasıdır. ”

"OECD raporları Zachau’yu 
yalanlıyor. Raporlara göre Tür 
kiye’de öğretmenler daha fazla 
çalışıyor, daha çok öğrencinin 
sorumluluğunu üstleniyor ve 
daha düşük ücret alıyor.

Türkiye’de öğretmenlere yok 
sulluk sınırının yarısından daha 
az ücret ödeniyor. ” diyor.

Türkiye de zengin öğretmen 
gördünüz mü?

Karı koca öğretmen birlikte 
çalışırlarsa ancak insanca yaşa
manın sınırında kalabiliyorlar.

Müstemleke Valileri de, Os 
manh’nın gelirlerini kontrol edip 
ne yapıp ne yapmayacağını söy 
Iemiyorlar mıydı. Farkları var mı?

SP kongresi 30 Mart’ta
Saadet Partisi ilçe 
divan toplantısı önce 
ki akşam parti loka 
linde yapıldı.
Partinin Gemlik ilçe 
kongre tarihi 30 Mart 
2008 Pazar günü 
olarak açıklandı. 
Toplantıya SP Bursa 
İl Başkanı Hilmi 
Tanış, Gemlik ilçe 
müfettişi Mustafa 
Fırat, Kemalpaşa ilçe 
Başkanı Efraim Bay 
ram, Gemlik ilçe baş 
kanı Recep Aygün, 

ilçe yönetimi birim 
başkanları, yönetim 
kurulu üyeleri, ba 
yan ve gençlik kol
ları üyeleri, mahalle, 
köy ve belde temsil
cileri ile çok sayıda 
partili katıldı.
Toplantıda ilk olarak 
birim başkanlıkları 
nın aylık faaliyet ra 
porlarını takdiminin 
ardından mahalle, 
köy ve belde rapor
ları sunuldu.
Toplantıda söz alan

SPilçe başkanı Re 
cep Aygün; katılım
cılara ayrı ayrı teşek 
kür ederken Saadet 
Partisi'nin Gemlik'te 
çalışmalarını aralık
sız sürdürdüğünü 
kaydetti. Sadece yıl
başından bu yana 
10Ö'e yakın yeni üye 
kaydı gerçekleştirdik 
lerinin altını çizen 
Aygün; "Saadet 
Partisi olarak tüm 
ülke genelinde oldu 
ğu gibi, ilçemizde en 

çok çalışan siyasi 
teşkilatız. Köy ve 
bel de taramaları, 
esnaf ziyaretleri, 
sosyal, kültürel ve 
eğitim çalışmaları ile 
adeta lokalimizde 
hemen hemen her 
gün bir programımız 
var. Yönetim kurulu
muz haftada iki gün 
topla nıyor. Bakın 
burada bugün 150 
kişilik bir ilçe divanı 
gerçekleş tiriyoruz. 
Bu çalışmalarımız

elbette karşılıksız 
kalmıyor.
Yılbaşından bu yana 
üye kaydettiğimiz 
100'e yakın Gemlikli 
nin büyük bir çoğun
luğu kendileri gele 
rek üye olmayı 
talep etmişlerdir.

Bunların kayda 
değer kısmı da 
zeytin üreticisi 
ve esnaftır” dedi 
Aygün ilçe 
kongresini 30 
Mart 2008 Pazar 
gününü yapacak
larını söyledi.

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK 

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depolan 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel : (0 532) 353 34 56

KAYIP Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. Haris ŞEN

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce işlem gören 
_ EX071632 sayı ve 25.12.2007 tarihli

Gümrük Çıkış Beyannamesine ait 0048765 sayılı 
jgf 25.12.2007 tarihli EUR1 bel-gesi kaybolmuştur. 
^3 Hükümsüzüdür.
2K> ARCELOR MİTTAL Ambalaj Çeliği ve San. Tic. A.Ş.

ELEMAN ARANIYOR
Tershanemizde çalışmak üzere 

KAYNAKÇI 
MONTAJCI 

VİNÇ OPERATÖRÜ 
AŞÇI (Bayan olabilir) 

aranmaktadır.
Erdoğan Usta Tershanecilik San. Tic. Ltd. Şti.

Kapaklı Köyü / ARMUTLU
0.532 235 28 05 - 0.226 533 30 60

ÖN MUHASEBE 
ELEMANI AAANIYOA
Şirketimizin Gemlik'teki Şantiyesinde 

görevlendirilmek üzere, 
Bay ön muhasebe elemanı alınacaktır. 

*Lise mezunu (Tercihen Ticaret Lisesi), 
*Office Programlarını iyi derecede 

(özellikle Excel) kullanabilen, 
‘Sürücü belgesi olan, 

‘Askerlik görevini yerine getirmiş, 
‘Sorumluluk alabilecek

Tel: 0.224 2252950-51 
Fax:0.224 2230896

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Eroin pazarı Türk mafyalarının elinde
Türk mafyalarının 
Ispanya'daki eroin 
pazarını kontrol 
ettikleri öne sürüldü. 
Ispanya'nın önde 
gelen TV kanalların
dan "Antena 3" 
tarafından yayınla 
nan bir haberde, 
“Ispanya'daki eroin 
trafiği halen Türk 
mafyalarınca kontrol 
ediliyor" ifadesi kul
lanıldı.
Söz konusu örgütler 
ce gerçekleştirilen

kaydedilen haber 
sırasında daha önce 
hiç yayınlanmadığı 
belirtilen

operasyonların 
görüntülerinin 
Ispanyol polisinin 
elinde olduğu

görüntülere 
de yer verildi. 
Haberde şöyle 
dendi: “Büyük 
çapta eroin trafiği, 
Türk örgütlerinin 
elinde olmayı 
sürdürüyor. 
Bulgaristan'dan 
gelen bu otobüs gibi 
araçlarda kamufle 
edilmiş bir biçimde 
tüm Avrupa'dan 
geçiyor. Polis, 
bagajda 70 kilogram 
eroin ele geçirdi

Kadir EFELER

IMF Irak’tan umutlu
Uluslararası Para 
Fonu (IMF), Irak 
ekonomisi için 
iyimser tahminlerde 
bulundu.
Kurumun Ortadoğu 
sorumlusu Muhsin 
Han, ülkede son 
dönemde siyasi ve 
ekonomik anlamda 
olumlu gelişmeler 
yaşandığını söyledi. 
Han, 2008 yılında

Irak ekonomisinin 
yüzde 7 oranında 
büyüyeceğini 
tahmin ettiklerini, 
bu eğilimin 2009'da 
da sürebileceğini 
belirtti.
IMF yetkilisi, 
bu yıl içinde 
Irak'taki petrol 
üretiminin günde 
200 bin varil 
artabileceğini,

bunun da petrol 
gelirlerini 
yükselteceğini 
kaydetti.

Yetkili, gelirlerin 
artmasıyla birlikte 
petrol tesislerine 
ilave yatırımlar 
yapılmasının 
mümkün olabile
ceğini vurguladı. 
IMF, bununla birlikte 
Irak'ın önümüzdeki

dönemde de 
özellikle güvenlik 
alanında yardıma 
ihtiyaç duyacağını 
kaydetti.
Petrolün gelirlerinin 
yüzde 70'ini oluştur
duğu Irak'ta gayrı 
safi milli hasıladaki 
artış, çatışmaların 
şiddetlendiği 
geçen yıl yüzde 1,3 
oranında kalmıştı.

Körfez Ofset
NIATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLANICILIK

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR... 

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ....

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

Fiyak Belirleme...
Ekonomi son geçtiğimiz yüzyıl içerisinde 

matematik ile olan bağlantısını inanılmaz bir 
şekilde arttırdı. Ekonominin matematik ile 
olan ilişkisinin artmasında, ekonomide 
işlemlere istikrar kazandırma olgusu yer alır. 
Matematik yok ise ekonomi de yok gibi bir 
süreç ortaya çıktı. Matematiğin ekonomi 
içerisinde bu şekil de yer alması ekonomiyi 
dengede tutma uğra şından başka bir şey 
değildir. Fakat 1970 sonrası ortaya çıkan ve 
günümüzde kendisine geniş bir yer bulan 
yeni bir anlayış var.

Bu anlayışa göre, matematiğin ekonomide 
kullanılması zorunlu fakat; bunun ekonomide 
dengeyi sağlama yerine, durumlar karşışında 
alınacak en mantıklı kararların verilmesi şek
linde veri sağlayıcı bir bilim olarak kabul edil 
mesi yönündedir. Bu yaklaşıma göre, 
matema tiğin aksi bir yaklaşım dahilinde kul
lanılması kısa dönemde ekonomide istikrar 
oluştursa da, uzun vadede ki istikrarsızlığın 
temelini oluşturur. Bu düşüncenin temelinde, 
örneğin diğer değişkenler sabit kalmak üzere 
fiyatlardaki değişiklikler diye bir mantık 
yürütmenin baştan yanlışlığı savı yer alır. 
Ekonomideki bu yaklaşıma göre, zaten fiyat
larda bir değişliklik varsa diğer değişkenlerin 
sabit kalması söz konusu değildir. Bizim 
düşüncemizde bu yönde.

Bu durumda, ticaret ile uğraşan bir kişinin 
sadece piyasalardan hareketle ortaya konan 
matematiksel verilere göre fiyat belirlemede 
bulunması ekonomi adına çok rasyonel bir 
davranış olarak kabul edilmemektedir. Çünkü 
matematiksel veriler bize ileride ne olacağını 
değil, geçmişte ya da mevcut durumda 
tüketici tercihlerinin nasıl bir görünüm 
içerisinde olduğunu gösterir. Aksi 
düşünüldüğü takdirde, bunun piyasalara 
yönelik bir müdahale olacağı kabul edilir. Bu 
durum ister birey ister kamu açısından 
olsun, uzun vadede ekonomide ki istikrarsı
zlığın temelini oluşturur.

Piyasada faaliyet gösteren bir firmanın 
mevcut fiyatlara bakarak fiyat belirlemesi fir
manın büyümesi açısından uzun vadede 
rasyonel olarak karşılanacak bir durum 
değildir. Bu du rum, kurumsal bir şirket için 
söz konusu oldu ğu kadar, aynı zamanda 
mahallede ki küçük bir bakkal içinde geçer- 
lidir. Fiyat belirlemede temel olan göster
genin, tükecilerinin isteklerini karşılamaya 
yönelik bir oluşum göstermesi, bir işlet
menin kar etmesi ve büyümesi adına daha 
rasyonel olarak kabul edilir bir durum olarak 
belirmektedir. Çünkü mevcut veriler değişse 
de, bireylerin isteklerinin mevcudiyetinin 
değişmesi mümkün değildir.

Bireylerin istekleri ancak şekil değiştire
bilir. Sanırım içinde bulunduğumuz bilgi 
çağında işletmeciler için bilginin önemi en 
çok bu noktada ortaya çıkmaktadır.

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

<JSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Sağlık hizmetlerinde elektronik devrim
Sağlık Bakanlığı, 
sağlık hizmetlerinde 
Avrupa devletlerinin 
yıllardır uyguladığı 
'elektronik hizmet 
dönemini nihayet 
başlatıyor.
Bakanlık bütün 
vatandaşların has 
talik bilgilerini elek
tronik ortamda top 
luyor. İlk etapta yak
laşık 10 milyon kişi 
nin rahatsızlıkları, 
kullandığı ilaçları ve 
röntgen sonuçları 
Ulusal Sağlık Bilgi 
Sistemi'nde bir 
araya getirildi.
Nüfusun geriye 
kalan kısmı için 
hastanelerdeki hasta 
dosyaları tek tek 
bilgisayar ortamına 
atılıyor. Elektronik 
sağlık kayıtları 
gereksiz kan ve 
idrar tahlili isten
mesinin önüne 
geçerek her geçen 
yıl artan sağlık gider 
lerini de azaltacak. 
Uygulama en çok 
vatandaşı sevindire

cek. Bir gün arayla 
bile farklı hastaneye 
giden hastadan 
aynı tahliller alın
mayacak. Doktorlar 
da 'geçmişte ne 
gibi rahatsızlar 
geçirdin, ailende 
kronik hastalığı olan 
var mı?' diye sor
mayacak. Ayrıca 
hastanelerin Avrupa 
Birliği'ne üye ülkele 
rin hastaneleriyle de 
uyumlu çalışması 
sağlanacak.
Aile hekimliği 
uygulanan illerde 
tamamlanan hasta 
veri toplama işlem
leri bu yıl devlet 
hastaneleri ve üni 
versite hastanele 
rinde yapılıyor. 
Bakanlığın 
görevlendirdiği 
ekipler, hasta 
dosyalarını ortak 
havuzda bir araya 
getiriyor. Sağlık 
Bakanlığı Bilgi İşlem 
Daire Başkanı Nihat 
Akpınar, koruyucu 
sağlık hizmetlerinin

yürüyebilmesi için 
büyük önem taşıyan 
sistemi anlattı.
Gerekli alt yapıyı 
tamamladıklarını 
belirten Akpınar, 
kronik ve bulaşıcı 
hastalıkların anlık 
takip edileceğini 
söyledi. Hasta 
kayıtlarının e- sağlık 
projesinin yürüye
bilmesi için hayati 
önem taşıdığını 
ifade eden Akpınar, 
"Hastaneler arası 
hastaların veri 

ahşverişi olacağı 
için bir hastanenin 
istediği tahlil tetkik 
başka yerde isten
meyecek." dedi. 
Başkan, söz konusu 
tabloyu şu örnekle 
açıkladı: 
"Van Devlet 
Hastanesi'nde 
muayene olan hasta 
diyelim ki İstanbul'
da yakınını ziyaret 
etti. Ve burada 
rahatsızlandı. Bu 
ildeki doktor elek
tronik hasta kayıt

larından vatandaşa 
daha önce yapılan 
bütün tıbbı müda
halelerden 
haberdar olacak. 
Böylece bir hafta 
önce çekilen 
röntgen tekrar 
istenmeyecek". 
Hasta kayıtlarının 
poliklinikler 
önündeki gereksiz 
yığılmaları da 
önleyeceğini ifade 
eden Akpınar, 
vatandaşın hiç gerek 
olmadığı halde 
tahlil ve tomografi 
kuyruklarında bek
lemesinin engel
leneceğine işaret 
etti. Hastalıklara 
erken tanı koymakta 
hekimlere yardımcı 
olacağını vurgu
layan Akpınar, sağlık 
hizmetlerinin hız ve 
kalitesini yükselte
ceğini aktardı.
Başkan Akpınar, 70 
milyon vatandaşın 
hastalık verilerinin 
bilgisayar ortamında 
bulunmasının 

mahremiyet sorun
larına yol açıp 
açmayacağına da 
açıklık getirdi. 
Hasta bilgilerine 
vatandaşın isteği 
üzerine sadece dok
torların ulaşabile
ceğini dile getiren 
Akpınar, vatandaşlık 
numarasının yanı 
sıra her hastanın 
ayrı bir referans 
numarasının ola
cağını söyledi. 
Bu numaralarla 
Türkiye'nin herhangi 
bir yerindeki has
tanede sağlık 
hizmeti alınabile
ceğine vurgu yapan 
Akpınar, sistemin 
AB hastaneleriyle de 
uyumlu çalışacağını 
söyledi. Akpınar, 
"AB üyelik 
sürecinde Sağlık 
Bakanlığı'ndan iste
nen zorunluluklar 
arasında. Yurt dışın
daki hastanelerle 
entegrasyon bu şek
ilde sağlanacak" 
şeklinde konuştu

Büyükşehir’den “Kullanmadığınız
ilaçlar israf olmasın” kampanyası

V

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 'Kullanmadığınız 
ilaçlar israf olmasın, 
yoksullara şifa 
olsun* sloganıyla 
başlatılan ilaç topla
ma kampanyası 
ihtiyaç sahiplerinin 
dertlerine derman 
oluyor. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı 
ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü İl izci

Kurulu Başkanlığı 
işbirliğiyle Ocak 
ayında 2.'si 
başlatılan ilaç topla
ma kampanyası, 
yardıma muhtaç 
bireylere ilaç desteği 
sağlamayı ve milli 
israfı önlemeyi 
amaçlıyor.
Geçtiğimiz yıl Ocak 
ve Şubat aylarında 
toplanan ilaçlarla 4 
bine yakın hastanın 
tedavi edildiğini 
belirten yetkililer, 
son kullanma tarih

lerine bakılarak 
toplanan ilaçların 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
poliklinikler ile gezi
ci sağlık araçlarında 
kullanıldığını bildiril
di. Son kullanma tar
ihleri geçmeyen 
tabletler, ampuller, 
flakonlar, açılmamış 
şuruplar, spreyler, 
damlalar ve serum
ların Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Şube 
Müdürlüğü, Acemler 

Polikliniöi ve 
M.E.B. İl İzci Kurulu 
Başkanlığı'na 
teslim edebileceğini 
kaydeden yetkililer, 
kampanyanın 
29 Şubat Cuma 
gününe kadar 
devam edeceğini 
ifade etti.
İlaç toplama kampa
nyası hakkında 
detaylı bilgiye almak 
isteyenler ise 225 18 
10 (dahili 4354) 
numaralı telefona 
ulaşabilirler.

KAŞcDc ıi€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

TESLİM EDİLİR

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



Bursa’da esrar 
operasyonu Tacizci yakalandı Bursa nefes aldı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
eve yapılan operas 
yonda 11 kilo 842 
gram esrar maddesi 
ele geçirildi.
Operasyonda 
gözaltına alınan 
3 zanlının çeşitli 
suç lardan sabıkalı 
oldukları ortaya 
çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, bazı kişilerin 
piyasaya esrar sat
maya çalıştığı 
yönündeki telefon 
ihbarını değer
lendiren Yıldırım ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, piyasaya 
uyuşturucu madde 
satmaya çalıştığı 
belirlenen Veysi B.yi 
(37) bir restorant 
çıkışında yakaladı. 
Ardından Güllük 
Mahallesi Girne 
Caddesi üzerindeki 

bir eve operasyon 
düzenleyen polis, 
mahkeme kararıyla 
evde yaptığı arama
da yatak odasında 
ve evin çeşitli 
bölümlerinde sak
lanılan 11 kilo 
842 gram esrar 
ele geçirdi. 
Operasyonda 
Veysi B., 
Emrullah S. (26) ve 
Şahin Ç. (38) gözaltı
na alındı. Zanlıların 
çeşitli suçlardan 
sabıkalı oldukları 
öğrenildi. Ele geçi 
rilen esrar mad
desinin İstanbul'dan 
temin edildiği 
bildirildi. Emniyette 
sorgulamaları 
tamamlanan 3 zanlı 
'Satmak maksadıyla 
esrar maddesi 
bulundurmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

Bursa’da ilköğretim 
öğrencisi kızları 
takip ederek taciz 
ettiği öne sürülen 
zanlı yakalandı.
Zanlının, kendisine 
direnen bir 
mağduru da 
mezarlıkta 
bıçakla yaraladığı 
belirlendi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ve 
Yıldırım ilçelerinde 
okul önlerinde 
bekleyerek evine 
giden ilköğretim 
öğrencisi kızları 
takip eden ve 
ıssız yerlerde 
cinsel tacizde 
bulunduğu öne 
sürülen U.G.
(29), polis tarafından 
takibe alındı. 6 
olayda da benzerlik 
tespit eden Çocuk 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, daha 
önceden suç

kaydı bulunan 
Ü.G.'yi Namazgah 
Mahallesi'nde 
düzenlenen 
operasyonla 
gözaltına aldı. Issız 
yerlerde kızları taciz 
ettiği öne sürülen 
Ü.G. mağdur öğren
cilerin tamamı 
tarafından teşhis 
edildi.

14 ayrı suç kaydı 
bulunan Ü.G.'nin 
Ahmetpaşa 
Mahallesi'ndeki 
mezarlıkta bir 
öğrenciyi bıçakla 
yaralayıp taciz 
ettiği de ortaya 
çıktı. "Cinsel 
saldırı ve bıçakla 
yaralama" 
suçlarından

hakkında işlem 
yapılan 
Ümit G.'nin 
susma hakkını 
kullandığı öğrenildi, 
Adliyeye sevk 
edilen ve suçla
maları kabul 
etmeyen zanlı, 
tutuklanarak 
cezaevine 
konuldu.

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

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

AÇİLSATILIKveKİRAUKLARIHIZİCİNBİaARAYIliK
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 katli, 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.

Mactde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Hacker Çetesi çökertildi
Antalya Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri tarafından 
düzenlenen Paravan 
isimli operasyonda 
gözaltına alınan 13 
kişi, sağlık kon
trolüne çıkarıldı. 
Antalya Emniyet 
Müdürlüğü, bir 
ihbarı değer
lendirerek ABD, 
Kanada, Meksika, 
İspanya, 
Bulgaristan, 
Almanya, İspanya, 
Kore, İngiltere 
ve Tayvan'da 
yaşayan iş 
adamlarının 
kredi kartları bilgi
lerine elde edip 
plastik kartlara 
kopyaladıkları 
öğrenilen hacker 
çetesini izlemeye 
aldı. İnterpol tarafın

dan da aranan 
hacker dünyasında 
oldukça ünlü 
olduğu ve şu ana 
kadar gözaltına alı
nan sevgilisi Nur 
K.'nın bile gerçek 
ismini bilmediği 
'Hayalet' kod adlı 
C.S.'yi takibe aldı. 
Yaklaşık 6 ay takibe 
alınan 13 kişilik 
hacker çetesi 
Antalya merkezli 
Bursa, İzmir, 
Osmaniye'de 
yapılan eş zamanlı 
opearasyonla çök
ertildi. Zanlıların 10 
ülkeden yaklaşık 40 
bin kişinin kredi 
kartları bilgilerinden 
2 milyon YTL gelir 
elde ettiği öne 
sürüldü. Polisteki 
ifadesinde tek hay
ali olan BMW marka 
aracı almak için bu 
işe başladığını 
belirten C.S.'nin

Antalya merkezde 
deniz manzaralı 
bir evi ve 6 lüks 
otomobili bulun
duğu öne sürüldü. 
Pamela Anderson 
ADINA DA 
SAHTE FATURA 
Zanlıların, Amerikalı 
yıldız Pamela 
Anderson adına da 
sahte fatura düzen
ledikleri öğre
nilirken, Hayalet 
kod adlı çetenin 
lideri C.S.'nin 
GalatasaraylI olması 
nedeniyle futbolcu
lar Linderoth ve 
Lincoln adına da 
sahte faturalar 
düzenlediği öne 
sürüldü. Zanlıların 
son teknoloji ürünü 
dizüstü bilgisa
yarlardaki şifrelerin 
kırıldıkça müşteki 
sayısının arta
cağının tahmin 
edildiği belirlendi.

T IWA
»SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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I Enerjiyi verimli 
kullanmayan yandı

.... i ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

* o YAç

S Enerji sektöründe 
uygulanan idari 
para cezalarının 
2008'de uygu
lanacak tutarları 
yüzde 7.2 olan 
yeniden değerleme 
oranına göre 
artırılarak yeniden 
belirlendi.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan 
lığı'nın, söz konusu 
cezalara ilişkin 
tebliği Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Tebliğe göre, yetki 
belgesine ilişkin 
işlemler, enerji 
yönetimiyle ilgili 
faaliyetler, uygula
ma projelerinin 
desteklenmesi ve 
enerji yoğunluğu
nun azaltılması gibi 
araştırma ve 
geliştirme pro
jeleriyle ilgili uygu
lamalarda istenen 
bilgi ve inceleme 
yapma imkanının 
verilmemesi 
halinde otuz günlük 

» süre tanınacak.
Verilen süre sonun
da istenen bilgilerin 

t yanlış veya noksan 
verilmesi halinde 
10 bin 720 YTL, 
hiçbir bilgi ver
ilmemesi ve 
yerinde inceleme 
imkanının tanınma
ması halinde 53 bin 
600 YTL idari para 
cezası verilecek. 
İdari yaptırım ve 
uygulamalarda iste
nen gerekli diğer 
bilgilerin otuz gün 
içinde, doğru 
olarak ve gerektiği 
şekilde verilmemesi 
halinde 536 YTL 
idari para cezası 
verilecek. Lisans 
ları kapsamında 
elektrik ve doğal 
gaz satışı yapan 
tüzel kişiler bir 
önceki mali yıla ait 
tüketim miktarı ve 
miktara karşılık 
gelen tüketim

bedelini içeren 
aylık bazdaki bilgi
leri internet 
ortamında müşteri
lerinin bilgisine 
sunacak. İlgili 
hükümlerin yerine 
getirilmemesi 
halinde, ilgili tüzel 
kişilere 5 bin 360 
YTL idari para 
cezası uygu
lanacak.
YÖNETMELİĞE 
AYKIRI HAREKET 
EDENE AYKIRI 
CEZA 
Endüstriyel işlet
meler, binaların 
sahipleri veya 
yönetimleri, 
ilgili yönetmelik 
hükümlerine aykırı 
hareket etmesi 
halinde aykırılığın 
giderilmesi için 
ihtar edilecek. 
Aykırılığın otuz 
gün içerisinde 
giderilmemesi 
halinde 21 bin 
440 YTL ceza 
kesilecek.
Yakma tesislerinde 
yer alan kazanlar, 
brülörler, kat 
kaloriferi ve 
kombilerden 
Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
tarafından 
belirlenen 
asgari verimlilik 
değerlerini 
sağlamayanların 
satışına izin 
verilmeyecek. 
Ayrıca elektrik 
motorları, 
klima, elektrikli 
ev aletleri ve 
ampullerin 
sınıflandırılmasına 
ve asgari verim
lerinin belirlenme
sine ilişkin 
Bakanlık tarafından 
yürürlüğe konula
cak yönetmelikle 
düzenlenecek, 
asgari sınırları 
sağlamayanların 
satışına izin 
verilmeyecek.

■IINUI«IMIII
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TEKİMZDEÛOrâ

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

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

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

Filmin Adı
BEYAZ MELEK 14.00 - 16.30 - 19.00 - 21.15
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 1 1.30 - 14.15 - 16.45 - 19.15 - 21.15 
GARFİELD (ATLAS SİNEMASI)

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
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OfSLT
İstiklal Caddesi E âk No : 3/B 
(Akbank aralığı Stuuy u Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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II Halk Kiitüphanesi’ne iki kamyon kitap geldi
Bursa'da kongre 
ve kültür merkezi 
yapılan Merinos'tan 
2007 yılı Ocak 
ayında, il Kültür 
Müdürlüğü'ne bağlı 
İl Halk Kütüphane 
sine 2 kamyon 
dolusu kitabın 
taşındığı açıklandı. 
İl Kültür Müdürlüğü 
yetkilileri, 
Sümerbank 
yetkililerinin 
Kültür Bakanlığı'na 
yaptıkları müracaat 
üzerine, geçtiğimiz 
yıl Ocak ayında 
koliler içerisinde 
bekletilen 2 kamyon 
dolusu kitabın 
İl Halk Kütüphanesi 
tarafından teslim 
alındığını açıkladı. 
Kültür Müdürlüğü 
yetkilileri, Özel 

idare'den temin 
edilen kamyonlarla 
kolilerin ipekçilik 
Caddesindeki İl 
Halk Kütüphanesi 
depolarına nakle 
dildiğini söylediler. 
Bu arada, kitapların 
alındığı sırada 
Merinos Fabrika 
sı'nın terk edilmiş 
bir görünümde, 
hurdacıların cirit 
attığı bir durumda 
olduğunu belirten 
Kültür Müdürlüğü 
yetkilileri, şu 
anda sahaflara 
hurdacılardan gelen 
kitapların, kimliği 
belirsiz şahıslar 
tarafından fab
rikadan, bilgi 
dışında götürülen 
kitaplar olabileceğini 
söylediler.

KİTAPLAR YAVAŞ 
YAVAŞ 
KAYDEDİLİYOR 
Merinos'tan İl Halk 
Kütüphanesine 
gelen kitapların bir 
yıldır henüz envan
teri çıkarılamadı. 
İl Halk Kütüphanesi 
yetkilileri, sınırlı 
personel ile kayıt 

altına alma işleminin 
devam ettiğini 
söylediler.
Kütüphane yet 
kilileri, "Biz kolileri 
açarak kitapları 
kaydediyoruz. Bize 
bu şekilde birçok 
kurum ve kişiden de 
bağış kitaplar geli 
yor. II Halk

Kütüphanesine 
yapılan resmi müra- 
catlar karşısında 
çeşitli köylere, okul 
kütüphanelerine 
biz de mükerrer olan 
kitapları teslim 
ediyoruz. İl Özel 
İdaresi ile ortaklaşa 
olarak 'Kütüphanesiz 
Köy, Kitapsız Çocuk 
Kalmasın' isimli bir 
projemizde bulunu 
yor. Son aylarda 
Kıranışıklar, 
Sorgun, Eski 
Karağaç köylerinde 
kütüphaneler 
kurduk. Doğanbey 
İlköğretim Okulu'na 
mükerrer kitapla 
rımızdan verdik. 
Personel imkanımız 
dahilinde koliler 
içerisinde bekleyen 
Merinos

Fabrikası'nın kita
plarını kayıt altına 
alıp, elden geçirdik
ten sonra, mükerrer 
olanları ihtiyaç 
olan kütüphanelere 
ulaştıracağız. 
Şu anda Merinos 
Fabrikasından 
aldığımız kitaplarla 
ilgili teknik çalış
malarımız, envanter 
kayıt işlemleri 
sürüyor" dediler. 
İl Halk Kütüphanesi 
yetkilileri, kitaplarla 
birlikte Merinos 
Fabrikası'm gösteren 
tarihi fotoğraflarında 
geldiğini, bu 
fotoğrafları orjinal 
çerçeveleri ile birlik
te Belediye Kent 
Müzesi yetkililerine 
teslim ettiklerini 
belirttiler.

M Liselilere IS yaşında m olma imkanı
Halen 18 olan devlet 
memurluğuna giriş 
yaşının meslek ve 
sanat okullarından 
mezun olanlar için 
15'e indirilmesi ve 
her kurumun farklı 
şekilde uyguladığı 
memuriyete son 
giriş yaşının 35 
olarak sabitlenmesi 
gündemde 
Devlet memuru 
olma yaşıyla ilgili iki 
önemli değişiklik 
geliyor. Uygulama 
ile meslek liselerinin 
teşvik edilmesi 
amaçlanıyor. 
Memur adaylarını 
yakından 
ilgilendiren bu 
önemli adımı, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
danışmanlarından 
Kırşehir Milletvekili 
Abdullah Çalışkan 
ile aynı ilden mil
letvekili arkadaşı 
Mikail Arslan attı. 
Hükümet ve parti 
yönetimiyle görüşen 
iki milletvekili, hazır
ladıkları kanun tek
lifini Meclis yöne
timine sundu.
Teklif ile sanat ve 
meslek okullarını 
bitirenlerin mezun 
olur olmaz işe 
başlamalarının önü 
açılıyor. Bunun için 
18 olan yaş sınırı 
15'e indiriliyor.
Yürürlükteki yasaya 
göre memur ola
bilmek için üst yaş

sınırında esneklik 
bulunuyordu. Kimi 
kurumlar 30 yaşı 
son sınır kabul 
ederken, bazı 
kurumlarda bu sınır 
35 olarak uygulanıy
ordu. Teklif ile bu 
çelişkili durumun da 
önüne geçiliyor. 
Bütün kurumlar için 
memur olma yaşı 35 
olarak belirleniyor. 
Mikail Arslan, bu 
teklifi gerekli 
görüşme ve 
temasları yaptıktan 
sonra hazırladık
larını söylerken, 
"Hükümet, ilgili 
kurumlar ve par
timizden olumlu 
sinyal aldık." söz
leriyle tekliflerinin 
kanunlaşacağı 
umudunu dile getir
di. Arslan'ın dikkat 

çektiği bir diğer 
nokta da 15 yaş 
sınırının meslek 
liselerine yapacağı 
etki. Mikail Arslan, 
yaş sınırının aşağı 
çekilmesinin meslek 
ve sanat okullarını 
cazibe merkezi 
haline getireceğini 
vurguladı.
AKPli milletvekil
lerinin hazırladığı 
kanun teklifinin 
gerekçesinde yaş 
sınırına ilişkin 
çarpıcı bir örneğe 
yer verildi. Buna 
göre, Maliye 
Bakanlığı Hesap 
Uzmanlığı 
Yardımcılığı 
Sınavı'na giriş için 
35 yaş şartı 
bulunurken, yine 
Maliye Bakanlığı'na 
bağlı Müfettiş

Yardımcılığı 
Sınavı için 
30 yaş aranıyor. 
Yani aynı kurumda 
iki farklı yaş 
uygulaması 
yapılıyor.
Teklifin 
gerekçesinde, AB 
ülkelerinde yaş 
sınırının daha yük
sek olabildiğine 
dikkat çekilerek 30 
yaş uygulamasının 
Türkiye gerçeklerine 
uymadığı ifade 
ediliyor. Yakında 
Meclis gündemine 
gelmesi planlanan 
kanun teklifi, 657 
sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu'nun 
'Memuriyete Girişte 
Yaş' başlıklı 40. mad 
desinin değiştirilme 
sini öngörüyor.

Sözleşmeli öğretmenler 
yaz döneminde tayin 

isteyebilecek

Eşlerinden ayrı 
öğretmenlerin heye
canla beklediği özür 
durumuna göre 
atama kılavüzu 
yayınlandı. Yarıyıl 
tatilindeki başvurular 
21 Ocak’a kadar 
kabul edilecek 
Öğrenciler 25 Ocak- 
11 Şubat 2008 tarih
leri arasındaki yarıyıl 
tatilini heyecanla 
beklerken eşlerinden 
ayrı öğretmenleri 
de atama 
heyecanı sardı.
Milli Eğitim Bakanlığı 
‘2008 yılı Öğretmen
lerin Özür Durumuna 
Bağlı Yer Değiştirme 
Kılavuzu’nu yayın
ladı. Bakanlık 
Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya 
zorunlu hizmet böl
gesinde görev 
süresini doldur
mayan öğretmen
lerin tayin isteye
meyeceğini açıkladı. 
Tayin başvuruları 21 
Ocak’a kadar kabul 
edilecek. Adaylar, 
20 okul tercih ede
bilecek. Ancak ister

lerse ‘tercih dışı 
atanmak istiyorum’ 
seçeneğini 
işaretleyebilecek. 
Bu şıkkı seçenler 
boş kalan okullara 
yönlendirilecek. İl 
dışı atamalarda 
öğretmenler, istedik
leri okula atanama
zlarsa il emrine 
öğretmen olarak 
da atanabilecek. 
Atama için 360 gün
lük SSK veya 12 
aylık Bağ-Kur süresi
ni yarıyıl tatilinin son 
günü olan 8 Şubat 
2007’ye kadar 
doldurmuş olanlar, 
kendisi, eşi veya 
çocuklarının ciddi 
sağlık sorunu olan
lar, tezli-tezsiz yük
sek lisans veya dok
tora yapanlar, eşi 
ölenler, terör mağdu
ru olanlar, eşi şehit 
ya da çalışamayacak 
dürümdakiler, 
deprem, su, yangın 
ve benzeri felaketler 
ile özel hayatlarında 
olumsuz gelişmeler 
yaşayanlar 
başvurabilecek.



18 Ocak 2008 Cuma Gemlik KHrfez Sayfa 11

Çay, kahve ve sigara 
reflüyü kolaylaştırıyor Ömrünüzü uzatan 5 alışkanlık
Beslenme ve yaşam 
tarzının değişmesi, 
farklı sıkıntı ve 
hastalıkları da 
beraberinde getiriy
or. Mide asidinin, 
anormal bir şekilde 
yukarı doğru çıkarak 
yemek borusuna ve 
boğaza gelmesi 
durumunda oluşan 
reflüyü uzmanlar 
modern toplum 
hastalığı olarak 
niteliyor.
Reflünün beslenme 
düzeninin 
değişimiyle bağlan
tılı olduğunu ifade 
eden Genel Cerrahi 
Uzmanı Prof. Dr. 
Dursun Buğra, 
“Günümüzde daha 
çok fast food, hızlı 
yemek yeme alışkan
lığı, kötü yağlarla 
yapılan gıdaların 
tüketimi, aşırı çay, 
kahve içilmesi, kola, 
soda, bira gibi gazlı 
içeceklerin 
tüketilmesi, sigara 
alışkanlığının art
ması reflüye zemin 
hazırlar. Tüm bunlar 
mideden yukarıya 
doğru asit kaçışını 
kolaylaştırıcı etken
lerdir” dedi.
Kötü beslenme 
alışkanlığı nedeniyle 
kiloların da artmaya 
başladığını belirten 
Prof. Dr.Dursun 
Buğra “Kilonun 

biriktiği yer ise en 
sıklıkla karındır. 
Karında biriken fazla 
kilolar, yağ artışı 
midenin basıncını 
artırır, dolayısıyla 
mide içindeki yüksek 
basınçtan, daha 
düşük basınçlı 
yemek borusuna 
doğru hem asidin 
hem de gıdanın 
kaçışı kolaylaşmış 
olur ve bunlar da 
reflüyü kolaylaştıran 
etkenlerdendir” diye 
konuştu.
-"İLAÇ TEDAVİSİ 
ETKİ ETMEDİĞİ 
TAKDİRDE CERRAHİ 
GİRİŞİMLER 
YAPILABİLİR"- 
Reflü tedavisinde 
sıklıkla kullanılan 
yöntemin ilaç 
tedavisi olduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Buğra, tek başına 
ilaç tedavisinin de 
yeterli olmayacağını 
hastanın da 
yardımının gerektiği
ni kaydetti. Prof. Dr. 
Dursun Buğra, 
yaşam tarzının mut
laka değiştirilmesi 
gerektiğinin altını 
çizerek, “Kişinin kilo 
alımı, kötü beslen
me, gazlı içecekleri 
içme, kahve ve 
sigara gibi olumsuz 
etkenlerden 
vazgeçmesi gerekir” 
dedi.

Alışkanlıklarınızı ve 
yaşam stilinizde bir 
kaç değişiklik 
yaparak, 100 yaşına 
kadar sağlıklı ve 
mutlu yaşamak 
elinizde!
Beyniniz 14 ila 21 
günde yeni alışkan
lıklar edinir ve bun
ları hatırlatır. 
İşte sağlığınızı 
geliştiren yeni ve 
sağlıklı alışkanlıklar 
GÜNDE AZAR AZAR 
5 ÖĞÜN YİYİN 
Günde 5 defa küçük 
porsiyonlarda 
yemek yiyin.
Vücudunuzun kan 
şekerini, enerjisini 
ve ihtiyacı olan 
besinleri almış olur
sunuz. Az yiyerek, 
kalp krizi risklerini 
ve sindirim sorunu 
gibi metabolik 
hastalıkları önlemiş 
olursunuz. 
ASANSÖR KULLAN
MAK YERİNE 
MERDİVENLERDEN 
ÇIKIN 
Merdivenlerden çık
mak egzersiz yap
manızı şadlar, 
bağışıklık sistemi
nizi güçlendirir, 
hareketlilik 
kazandırır ve enerjik 
olmanızı sağlar. Gün 
boyunca hareket 
etmenizi sağlayacak 
yürüme, koşma,

bisiklete binme gibi 
egzersiz fırsatlarını 
kaçırmayın.
KAHKAHA ATIN 
Gülmek endorphin 
seviyesinin yük
selmesini sağla
yarak iyi hissetm
enizi sağlıyor, 
bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor, 
hücrelerin ömrünü 
uzatıyor. Keyifli 
insanların daha 
uzun yaşadığı tartış
masız bilinen bir 
gerçek.
HER GÜN 8 BAR
DAK SU İÇİN 
Su vücudunuzun 
fonksiyonlarının iyi 
çalışmasını, uzun ve 
sağlıklı yaşamanızı 
sağlar. Doğal su 
kaynakları şehirler
den ne kadar uzak 

olursa çevre kirlil
iğine neden olan 
kimyasallar ve zehir 
içermez. Arıtılmış su 
içmeye özen gös
terin. Su plastik 
şişeşerde olmamalı 
çünkü plastikte 
bulunan polychlori- 
nated biphenyls 
(PCBs) suya 
karışabilir.
MEDİTASYONLA 
RAHATLAYIN 
Stres yaşamınızı 
kısaltabilir.
Bu nedenle 
sizi rahatlatan., 
stresinizi denge 
lemenizi ve yönet 
menizi sağlayan 
tekniklerden 
yararlanın.
Zaman zaman 
derin nefes alıp 
verin, bu vücu 

dunuzdaki 
zararlı toksinlerden 
arınmanıza 
yardımcı olabilir. 
Düşünceleriniz 
ne kadar rahatlarsa, 
stres hormonlarınız 
azalır, kendi 
kendinizi 
yönetmeyi öğrenir 
ve daha uzun 
hedeflere 
odaklanabilirsiniz. 
İŞTE SİZİ 
RAHATLATACAK 
BİR ÖNERİ! 
Rahat bir 
sandalyeye ya da 
yere oturun. 
Nefes alın ve 
gözleriniz kapatın. 
Bir süre kıpır
damadan bekleyin. 
Kendinizi bir 
balonda, gökyüzüne 
doğru yükselip 
kaybolurken 
hayal edin. 
Yorgun 
düşüncelerinizden 
uzaklaşıncaya 
kadar devam edin. 
Kısa bir süre 
sonra vücudunuzun 
hafiflediğini 
hissedeceksiniz 
ve düşüncelerinizde 
hafifleyecek. 
İlk denemelerinizde 
zorlanabilirsiniz 
ancak zamanla 
daha kolay ve 
daha hızlı yapacak

sınız.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5-14 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 51310 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
Ydnikapi (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
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 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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
18 Ocak 2008 Cuma 

GEMLİK ECZANESİ 
İskele Cad. No: 5/B 

Tel: 513 02 49 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2956 
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-Rc mcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No;3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Google, müşteri kayıtlarını 
kontrol ediyor

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Dünyanın en çok 
kullanılan arama 
motorlarının başın
da gelen Google, 
“kişi mahremiyetine 
karşı düşmanca 
tutum sergilemek” 
iddialarıyh karşı 
karşıya kaldı.
Britanya Gözlem 
Örgütü Privacy 
International 
tarafından, 
Google'ın müşteri
lerinin kayıtlarını 
sürekli kontrol 
ettiği ve “kişinin 
mah diyetine 
karşı düşmanca bir 
tutum sergilediği” 
belirtildi.
Privacy 
International 
tarafından hazır
lanan raporda, 
arama motoru 
Google kul
lanıcıların arama 
kayıtlarını sürekli 
kontrol altında 
tutmak ve evlerine 
kadar gözetlemekle 
suçlanıyor.
ABD ve 
Britanya'daki 
profesörlerin

yardımıyla altı 
ayda hazırlanan 
raporda, hiçbir 
internet sitesinin 
tam olarak kul
lanıcının 
mahremiyetine 
saygı göstermediği 
ileri sürüldü.
Raporda, kişilik 
haklarına karşı en 
duyarlı sitelerin;
“BBC”, “eBay İne”, 
“Last.fm”, 
“LiveJournal.com” 
ve “VVikipedia” 
olduğu ifade edildi. 
Raporda, ABD'de 
San Francisco, 
New York, Las 
Vegas, Miami ve 
Denver'daki sokak
ların panoramik 
görüntülerini sunan 

“Street View”den 
ise kimsenin mem
nun olmadığının 
belirtildi.
Raporda şunlar 
kaydedildi: . 
“Francisco'da 
bir adam, bir 
striptiz kulübünden 
çıkarken 
görüntülendi, 
Ailesine sigarayı 
bıraktığını söyleyen 
biri sigara içerken 
yakalandı ve 
Berkeley'de ambu
lans şoförünün 
yemek almak için 
durması görüntülen
di. Bunlar Street 
Vievv'ın yakaladığı 
utanç verici anlar
dan yalnızca 
birkaçıdır.

W işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
Sezonluk Abone Fijilı: M 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM: 0.546 517 52 82

LsH $miULUIIIÜXMİREIEIWİ|YERIEIİ
BAYTAf 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
BAYT AŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal 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.

BAYT AŞ 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
BAYT AŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+.1 normal daire
BAYT AŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri
www.baytasinsaat.com.tr

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

Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

e-postanızın genliğine dikkat

İnternetin olmazsa 
olmaz güvenlik kural
ları vardır. Bu kural
lara dikkat etmezs
eniz başınıza her an 
bir e-felaket gelebilir. 
İnternette takip 
ettiğiniz bir çok 
hizmetlerde sizden 
E-posta kayıtları 
istenir. Dolayısıyla E- 
postanızın güvenli 
ğide daha çok önem 
kazanıyor. Bir çoğu 
onay için mutlaka E- 
posta adresinizi isti 
yor ve herhangi bir 
sebeple şifrenizi 
unuttuğunuzda hatır
lamak için yine siz
den e-posta adresini 
zi kullandırıyor. 
Oysaki son zaman
larda yaşanılan e-

felaket lerin çoğunda 
hata kaynağı olarak 
e-postalardaki basit 
ve güvenlik dişi yapı 
lan hareketler 
gösteriliyor. Posta 
kutunu ele geçirmeyi 
başarmış bir kişi 
sitelerin şifre 
hatırlatma bölümünü 
kullanarak hemen 
her üyeliğinizi ele 
geçirebileceğini ya 
içinde işlem yapa 
bileceğini asla unut
mamakta fayda var. 
Hele banka 
hesaplarınızın takip 
ettiğiniz sayfalar ola
bileceğini var sayın. 
Adresiniz, sanal 
âlemde sahip olduğu 
nuz en değerli 
varlığınızdır.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr


GÜLLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

Ev ve işyerlerine boyacı temin edilir
Hamîdiye Malı. Gazhane Cad. No : 41/A GEMLİK

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

FİLLİ BOYA 
JOTUN- D€NİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIADAVAT 
NALBUA 
SIHHİ TESİSAT 
AKSGSUAA 
BİLİMUM İNŞAAT 
MALZ€M€L€Aİ
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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

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu AKP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti

“Akıllı adamlara ihtiyacımız 
^^^Mimarlar Odası 

Yönetim Kurulu üye 
leri, AKP İlçe Teşkila 
tı’na yaptığı ziyarette 
Gemlik’in sorunlarını 
masaya yatırdı. AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, “Gemlik’in 
geleceğini belirlemek 
için iyi projelere ve 
akıllı adamlara ihti 
yacımız var” dedi. 
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kılıfına uydurmak
Memleketin tek sorunu, islami inanç 

lan yüksek hanımların başları örtülü hal 
de yüksel öğrenim hakkını kullanamama 
sı.

Bütçe açığı görülmedik kadar büyük
müş..

İşsizlik hergün artıyormuş..
IMF ve Dünya Bankası başımında 

demoklesin kılıcı gibi duruyormuş..
Esnaf kan ağlıyormuş, sanayi haykırı 

yormuş, köylü perişanmış...
Yok öyle birşey.
Ülke güllük gülüstanlık, tek derdimiz 

TÜRBAN. Devamı sayfa 5’de

var"

CHP yönetimi ziyaretlerim sorduruyor
Cem Güler 

başkanlığındaki 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi, kamu 
kurumu ve sivil 
toplum örgütü 
ziyaretlerine baş 
ladı. CHP’liler dün 
Kaymakam Meh
met Baygül, ilçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
ve Mimarlar Oda 
sı’nı ziyaret ettiler. 
Haberi sayfa 2’de

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

Buluşma
rl CHP yönelimi ziyaretlerini sürdürüyor

| CHP Gemlik İlçe Yönetimi, Kaymakam Mehmet Baygul, İlçe 
Emniyet Mudur Alı Kemal Kurt ve Mimarlar Odası’nı ziyaret ettiKeser, sap, hesap....

I
Yazık değil mi bu ülkeye..
Gerginlikler, itişmeler, kakışmalar..
Nereye varacak bu işin sonu..
Testinin biri kırılacak ama hangisi..
Hangisi olursa olsun zararı kim göre

cek bu ülke halkı..
Bağımsızlık Savaşı..
Ardından Cumhuriyetin ilanı..
Lozan antlaşması..
Aydınlanma Devrimleri..
Devrim yasaları..
OsmanlInın ekonomik ve siyasal 

anlamda bağımsızlığını yitirmesinin 
ardından bu ülkenin insanları çok çile 
çekti..

Can verdi..
Kan verdi..
Kayıplar verdi..
Sonunda muradına erdi..
Bağımsız oldu..
işgalcileri geldikleri yere gönderdi..
Sonra..
Gelinen nokta ortada..
Barış içinde yaşamak yok..
Lozan la geri püskürtülenler intikam 

ateşiyle yanıyor.
Sarışın Kurt'un bozduğu planları 

yeniden çizmek istiyorlar..
İsteklerine erişmek için her türlü 

oyuna .hileye başvuruyorlar..
Hadi onların intikam hırsı var..
içeridekilere ne oluyor..
İşbirliği ilişkilerine giriyorlar 
Ne olacak?
Merak ediyorum ellerine ne geçecek ? |
Bilgisayarlarının tuşlarına dokunup 

tarihe şöyle bir göz atsalar..
Çok uzağa değil yakın geçmişe bak- 

salar.. İran'ın şahdan şıha geçiş döne
minde ve öncesinde yaşananları bir göz
den geçirseler..

Ellerine hiçbir şey 
geçmediğini,yalakalıklarının karşılığını 
başlarıyla ödeyenleri görecekler..

Küçük hesapların başlarına büyük 
hesaplar açabileceğine gözleriyle tanıklık 
edecekler..

Ama nafile..
Hala Cumhuriyetin kurum ve kural

larıyla oynuyorlar..
Merkez-i hükümeti Ankara'dan İstan

bul'a taşımak isteyenlere çanak tutuyor
lar..

iyi bir iş değil bu..
Size yaramayacak,sadece payanda 

görevi yapacaksınız...
işbirlikçiler..
Gelin vazgeçin bu sevdadan..
Sonunuz hüsran olacak..
Demirel'in bir deyimi vardı..
Onu anımsatarak yazıya son verelim.. 
"Keser döner sap döner..
Bir gün gelir hesap döner.." '

‘Gemlik Körfez’internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Seyfettin ŞEKERSOZ

Cem Güler başkan
lığındaki CHP 
Gemlik İlçe 
Yönetimi, kamu 
kurumu ve sivil 
toplum örgütü 
ziyaretlerine başladı. 
İlk ziyaretini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e yapan 
CHP'liler, Gemlik'in 
sorunları karşısında 
parti olarak gerekli 
çaba ve girişimleri 
sergileme 
konusundaki 
düşüncelerini iletti. 
6 Ocak 'tâki CHP 
ilçe kongresini 
başarıyla tamam
ladıkları ve seçildik
leri için CHP ilçe 
yönetimini kutlayan 
ve başarılar dileyen 
Mehmet Baygül'e 
teşekkür eden Cem 
Güler, parti içi ya da 
diğer partilerden 
kimseyle kişisel 
sorunları olmadığını, 
ancak Gemlik'e 
daha iyi hizmet 
verebilecek kadro
ların işbaşına ge

' lerek, Gemlik'in 
I vizyonunu geliştir 

mesi gereğine inan 
! dıklarını söyledi, 

ı Ardından Gemlik
İlçe Fmniyet Müdürü 
Alı Kemal Kurt'u 
ziyaret eden CHP 
İlçe Yönetimi, 
Gemlik'in güvenlik 
ve trafik sorunları 
hakkında görüş 
alışverişinde bulun
du. Gemlik'in alter
natif yollar ve oto 
parklar açısından 
trafik altyapısının 
yetersiz kaldığı vur
gulanan görüşmede 
Emniyet Müdürü 
Kurt; alınan güven
lik önlemleri saye 
sinde son yıllarda 
suç işleme oranında 
bir azalma yaşandığı 
bunun da memnuni 
yet verici olduğunu 
belirtti. 2008 yılında 
ülke çapında daha 
sıkı trafik kontrol
lerinin yapılacağını 
belirten Ali Kemal 
Kurt, sürücülerin 
ve yayaların trafik 
kurallarına uyması 
gereğinin önemine 
işaret etti.
Gemlik'in terminal 
gibi, alternatif yollar 
gibi, otoparklar gibi 
temel ulaşım ve tra

fik altyapısı sorun
larını çözememiş bir 
ilçe olmaktan kurtul
ması gerektiğini 
belirten Cem Güler 
ise gündelik yaşam
da gitgide daha ça 
buk sinirlenen, kav
gacı, anlayışsız ve 
saygısız bir toplum 
olmaya doğru gittik
lerini, bu davranış 
biçimlerinin trafiğe 
de olumsuz yansı 
dığını. dünyada nüfu 
sa oranla en çok 
dava dosyası bulu
nan ülkenin Türkiye 
olmasından üzüntü 
ve kaygı duyduk
larını ve birbiriyle 
sağlıklı iletişim kura
bilen, yasalara ve 
kurallara saygılı bir 
toplum için nitelikli 
eğitimin önemini 
dile getirdi.
CHP İlçe Yoneti 
mi'nin bir sonraki 
ziyaretçileri Mimar 
lar Odası Gemlik 
Şube Başkanı Os 
man Turan ve oda 
yöneticileriydi. 
Terminal'in bir oldu 
bittiyle plandaki ye 
rinden şu an yapımı 
devam eden termal 
su bölgesine kaydı 
rılmasını eleştiren 
ve terminalin halen 
ruhsatsız ve kaçak 
statüde yapıldığı 
belirten Osman 
Turan "Birkaç kişi 
bu uygulamayla 
kazanmış olabilir 
ama kaybeden 
Gemlik oldu." dedi. 
1/25000 'lik nazım 
planlarında "tasfiye 
bölgesi" olarak gö 
züken ova bölge 
sinin Gemlik Beledi 
yesince imara açıla 
rak inşaatlara halen 
ruhsat verildiğini de 
belirten Osman 
Turan bu yolla bele 
diyenin suç işlediği

ni belirtti.
Turan, ayrıca; Beledi 
yenin terminaldeki 
ayıbını örtmek için 
termal kaplıca yap
mayı düşündüğünü 
ancak gerek bu pro
jede gerekse yeni 
çarşı projesinde uz 
man görüşleri alın
madan, ulusal bir 
proje yarışması dü 
zenlenmeden ve bu 
projeler kamuoyun
da yeterince tartışıl
madan adeta toplum 
dan kaçırılarak 
ihalenin tek firmayla 
yapıldığını bunun 
yanlış olduğunu 
sözlerine ekledi.
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler de Mimar 
lar Odası'nın değerli 
görüşlerine katıldı 
ğım, Gemlik'in termi
nale ihtiyacı olduğu 
nu ancak yerinin, 
Gemlik'in önümüz 
deki yıllardaki ihti 
yaçlarını karşılamak
tan uzak, genişleme 
olanağı kısıtlı ve ter
mal su bölgesinin 
yanı başına yapıl
masının sakıncalı 

olduğunu belirtti. 
Ayrıca 1/25000 'lik 
nazım planda tasfiye 
alanı olarak göster
ilen, dolayısıyla 
imara uygun 
olmayan ova bölge
sine ruhsat verilme 
sinin Gemlik'e yapı 
lacak en büyük hak
sızlık ve kötülük 
olduğunu belirtti. 
Önümüzdeki gün
lerde düzenleyecek
leri basın toplantısıy 
la bu konularda ge 
niş bir açıklama 
yapacaklarını dile 
getiren Cem Güler, 
ne yazık ki seçim 
dönemi yaklaşırken 
Türkiye'de ve Gem 
lik'te benzerlerini 
çok kez gördüğü 
müz usulsüz ve kent 
plancılığına aykırı 
popülist uygula
maları Gemlik 'te 
fazlasıyla görmekten 
ve Gemlik'in birkaç 
metrekare kalan 
yeşil alanlarının da 
rant ve oy uğruna 
yok edildiğini üzün
tüyle ve kaygıyla 
izlediklerini belirtti, I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mimarlar Odası Yönetim Kurulu AKP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti 

“Akıllı adamlara 
ihtiyacımız var” 

yf Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeleri, AKP İlçe Teşkila 
tı’na yaptığı ziyarette Gemlik’in sorunlarını masaya yatırdı. 
AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, “Gemlik’in geleceğini belir
lemek için iyi projelere ve akıllı adamlara ihtiyacımız var” dedi

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YuzıYORUM

Seyfettin SEKERSÖZ

AKP İlçe Teşkilatı’na 
ziyarette bulunan 
Mimarlar Odası 
yönetim kuruluyla 
Gemlik’in sorunlarını 
masaya yatıran Enver 
Şahin, "Gemlik’in 
geleceğini belirlemek 
için iyi projelere ve 
akıllı adamlara 
ihtiyacımız var" dedi. 
Mimarlar Odası Gem 
lik Temsilcisi Osman 
Turan ve yönetim 
kurulu üyelerinin 
ziyaretinden memnun
luk duyduğunu 
ifade eden Şahin, 
"Gemlik’in paraya 
değil, akıllı insanlara 
ihtiyacı var. Gemlik’i 
bu kötü görüntüye 
getirenleri örnek 
alarak aynı hatayı 
yapmamalıyız" 
şeklinde konuştu.
AKP ilçe yönetiminin 
Mimarlar Odasına 
ziyaretine karşılım 
olarak bu ziyareti yap
tıklarını belirten oda 
temsilcisi Osman 
Turan, kentle ilgili 
konularda Mimarlar 
Odası ile diyalog 
içinde çalışan bir 
yapılaşmaya her 
zaman destek olacak
larını söyledi.
Gemlik için üretilen 
projelerde daha pay
laşımcı olunması 
gerektiğini savunan 
Osman Turan'a AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Nazım Planla 
ilgili son durum hak 
kında bir dosya 
sundu.
MEYDANA CAMİ VE 
MANASTIR SAHİL 
DOLGUSUNA 
KARSIYIZ 
öte yandan Çarşı 
meydanına yapılması 
düşünülen Cami için 
düşüncelerin de orta 
ya konduğu görüş 
mede hem Mimarlar 
Odası hem de AKP 
ilçe teşkilatı olarak

karşı olduklarını 
belirten taraflar özel
likle meydana yapıl
ması düşünülen cami 
projesinin uygulan
ması halinde ilçenin 
meydanında çözülme
si imkansız bir kar
maşa yaşanacağını 
söylediler.
Üniversite yanına 
düşünülen liman için 
de olanaksız görüşü 
nü savunan Enver 
Şahin, "Bu tür 
projeler tek kafa, tek 
düşünce bazında 
yapılmamalıdır" dedi. 
Nazım planda Tasfiye 
alanı olarak gösterilen 
ova kesiminde halen 
inşaat ruhsatlarının 
verildiğine dikkat 
çeken Mimarlar Odası 
Temsilcisi Osman 
Turan, "Bu açıkça bir 
suç işlemedir. Ayrıca 
imara açılan 84 hek
tarlık alan yeni nazım 
planda tasfiye alanı 
olarak gözüküyor, bu 
çelişki yaratıyor" dedi. 
Enver Şahin'de 

görüşünü belirtirken 
"Biz ilçe teşkilatı 
olarak sahilin doldu
rulmasına karşıyız. 
Biz oraların bakir 
kalmasını istiyoruz. 
Ne yazık ki sivil 
toplum kuruluşlarımız 
bu konuda hiçbir 
tepki göstermiyorlar, 
buna üzülüyoruz" 
şeklinde konuştu. 
TERMİK SANTRAL 
KORKUTUYOR 
öte yandan bazı 
çevrelerde konuşulan 
Serbest bölge mevki
inde kurulması düşü 
nülen kömürlü Termik 
Santral içinde düşün 
çelerin ortaya kon
duğu görüşmede 
anlatılanları dinleyen 
Enver Şahin, Gemlik 
ve çevresinde 
termik santral 
düşün cesini ilk 
kez duyduğunu 
ve bilgi sahibi 
olmadığını söyledi. 
Bölgede yapılması 
halinde termik 
santralin çevreyi 

öldüreceğini 
söyleyen Osman 
Turan, "Buz buna 
karşıyız ve 
demokratik ilkeler 
doğrultusunda 
her türlü eylemi yap
maya hazırız" dedi. 
İmar konularına da 
değinen taraflar 
Gemlik Belediyesi’nin 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
uyguladığı imar 
yönetmeliğine 
uymadığını ve 
bunun sıkıntı 
yaratmakta olduğunu 
ifade ettiler.
Mimarlar Odası’nın 
kendilerini ziyaretten 
memnunluk duy
duğunu söyleyen 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, son 
olarak çarpık 
yerleşim olan 
Gemlik'te buna 
tepki göstermiyor 
sivil toplum 
kuruluşlarının da 
suçlu olduğunu 
sözlerine ekledi.

Televizyonlar....
Önceki akşam elimde uzaktan kumanda 

aygıtı, televizyon karşısında ana kanalları 
dolaştım.

Hepsinde birer ikişer "dizi"ler vardı.
İşin en garip tarafı, tüm bu diziler birikir

leriyle karıştırılacak kadar birbirlerine ben
ziyorlardı.

Her yaştan kirli sakallı erkek kahraman
lar, bir yandan işlerini yapıyorlar, bir yan
dan da kadın peşinde koşarken çeşitli 
ikilemlere düşüyorlardı.

Kadın kahramanlar ise, bazen kardeş
lerinin kocaları veya erkek arkadaşları ya 
da evli erkeklerle ile ilişkiye giriyor, sonuç
ta da mutlaka bir miktar gözyaşı döküyor
lardı. Göz yaşı boldu..

Ayrıca sert görünüşlü ve sakallı erkek
ler de sık sık ağlamaktaydılar.

Bu dizilerde gündüzler, insanların işleri 
dolayısıyla birbirlerine kazık atmalarına, 
geceler de kadın-erkek ilişkilerindeki açma
zların sergilenmesine sahne olmaktaydılar.

Çürümüş bir toplum ve aile ilişkileri 
ekrandan gösteriliyordu...

Açıkçası hemen bütün oyuncular da, 
çekimler de başarılıydı.

Gerçi ışıklandırmalar gerçek hayatı yan
sıtmaktan çok reklam filmlerindeki parlak
lığı andırmaktaydı.

Bu dizilerde yoğun bir emek ve para 
harcanıyor. Tamam..

Tamam da hepsi tek tip..
Mekanlar görkemli bürolar ve villalarla, 

elit -üst tabakanın zenginliğini yansıtır nite
likte oluyorlardı.

Diziler de belli ki Güneydoğu'nun kasır
larından, İstanbul'un zenginler dünyasına 
geçilmişti..

Geçenlerde bir sabah da kadın program
larını izlemeye çalışmıştım

Onlarda da tek tiplilik vardı.
Basitlik vardı, bayağılık vardı...

Aldatılmış veya terk edilmiş insanlar 
ağlayarak dramlarını anlatıyor, onlar hak 
kında stüdyoda jüri rolü oynayan kalabalık
lar ise, kendilerince hükümler veriyorlardı. 
Gülerek, yılışarak...

Tabii ki bu işlevler ne yasaklamalarla, ne 
resmi uyarılarla sağlanmamak deniyor..

Özgür yayıncılık ve serbest rekabet, işin 
özü.

Ben bu düşüncede değilim .yasalar veya 
RTÜK düzenlemeler, belirli saatlerde belge
seller, halkı eğitici yayınlar yapılmasını 
sağlamalıdır.

Fakat serbest rekabet ve özgür yayıncı 
lık, birbirini kopyalamaya, basit -kirli -çürü 
müş ve tek boyutlu bir hayat tarzını tekrar 
tekrar ekrana sürmeye dayatılıyor... ■>

Dizi bağımlısı bir izleyici kitlesi yaratıcı 
sanattan ve gerçek dünyadan kopartıhrsa, 
bu sektörün yöneticileri bir durup düşün
mek zorundadır.

Yayınlar çocukça..
Yazık oluyor halkımıza, bilhassa kadın

larımıza..
Türk sinemasındaki yeni rüzgar, bunun 

bir gün televizyon yayıncılığına yansıya
cağının işareti olabilir.

Ayrıca huysuz ihtiyar izleyici rolüne de 
hevesli değilim.

Böyle olmak istenv ıbii ki.
Ama yine de "Büyükleı .çin yapılan 

yayıncılık çok çocukça" demekten de 
alamıyorum kendimi.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir zamanlar 
Türk filmlerinde 
izlediğimiz İstan
bul'un Eminönü 
Meydanındaki 
güvercinler 

şimdi İskele 
Meydam’nda 
besleniyor.
Vatandaşların 
arpa atarak 
besledikleri 
güvercinler güneşli 
güzel havaların 

vazgeçilmez 
görüntüsü oluyor. 
Her yerde 
gözlenmeyen 
bu güzel 
görüntüyü bir 
zamanlar 
filmlerde meraklı 

gözlerle izleyen 
vatandaşlar 
aynı ortamı 
İskele Meydam’nda 
yaşamanın 
mutluluğunu 
doyasıya yaşıyorlar. 
Festival alanında 

gezinen güvercinler 
geçmekte olan 
insanlardan 
etkilenmiyorlar, 
çünkü onların 
kendilerine 
yiyecek 
atacaklarını 

sanki biliyorlar. 
Küçük kaselerde 
tanesi 50 Ykr'a 
satılan yemler 
onlarca güvercinin 
yerlerde 
gezinmesini 
sağlıyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kılıfına uydurmak..
AKP iktidara gelmeden önce 

Fazilet Partisi ile göbek bağı 
olduğu zamanlarda, “Türban” ko 
nusunu organize edenleri destek
liyorlardı.

Dini bir simge olan Türbanı kul
lanarak, dini duyguları siyasete 
alet etmeyi meslek haline getirmiş 
lerdi.

Bu yüzden Fazilet Partisi Ana 
yasa Mahkemesi tarafından kapa 
tıldı.

Fazilet Partisi’nde sürdürülen 
iktidar mücadelesinde Tayyip Erdo 
ğan ve grubu dışlanınca, AKP 
kuruldu.

57. Ecevit Hükümetinin acı 
reçete içirdiği halk, yeni kurulan 
AKP’yi iktidar yaptı.

AKP iktidara geldiğinden beri 
kafayı türban’a taktı.

Atatürk ilke ve devrimlerinine 
bir türlü içleri ısınmayan Osmanlı 
hayranları, laik cumhuriyetin şekli
ni, kendi kafalarına göre biçim
lendirmek istiyorlar.

Bunun için geldikleri günden 
beri devletin kurumlarıyla kavga 
ediyorlar.

Kaleyi içten feht etmek için de 
sinsi politikalarını sürdürüyorlar.

Bu politikanın esası gerilime da 
yanıyor.

Toplumu gerip gerip gevşe tiyor 
lar.

Bundan da çıkar sağlıyorlar.
Zaman zamanda mağduru oynu 

yorlar.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Okuduğu şiirden olayı toplumu 
bölme suçundan cezaevine giren 
Erdoğan, AKP nini başına gelme
den önce de mağduru oynamamış 
mıydı?

TSK’nın 28 Şubat bildirgesin
den sonra da AKP aynı mağduru 
oynamadı mı?

Oyunun adı, “Mağdurlar Ko 
medyası"

Oyun devam ediyor.
Türbanlı bayanların yüksek 

öğrenim kurumlarına dini bir sim 
ge ile giremeyeceğini belirten Ana 
yasa Mahkemesi, Danış tay, Yargı 
tay kararları varken, AKP işi gücü 
bırakıp türbanı ısıtıp ısıtıp masaya 
sürüyor.

Sürüyor ama ne zaman.
Hep Başbakan yurt dışınday 

ken..
İktidar sıkıntıya düştüğünde 

eldeki en güzel malzemeyi piya 
saya sürüyor ve yeniden türban, 
laiklik tartışmaları başlıyor..

Başbakanın İspanya da yaptığı 
açıklama, ortalığı yine karıştırdı.

Önceki gece saabah saat 04’de 
kadar Show Tv. de Ali Kırcı’nın

yönettiği Siyaset Meydanı’nı izle 
dim.

Bir yandan da Mehmet Ali Bi 
rand’ın 32.Günü’nü..

Bakın oraya davet edilen laik 
bayanlar ile İslamcı bayanlar ve 
siyasiler, bir noktada birleşebildi 
ler mi?

İşte bu gerginlik politikasının so 
nucudur.

Amaç, toplumun kolay kolay 
asgari müşterekte birleşemeyece 
ği konuları gündeme taşıyarak, 
başka konulardan toplumun dikka
tini kaçırmak!

Başbakanın Madrit’ten attığı 
taşa, MHP Genel Başkanı yanıt 
verdi, bir bakıma destek çıktı.

Devlet gibi adam görüntüsü 
veren Devlet Bahçeli, Anayasa’nın 
10. maddesinde yapılacak bir değ i 
şiklik ile sorunun çözüleceğini 
açıkladı.

Neymiş efendim.
Anayasanın "Kanun önün dün 

de eşitlik” ilkesinden gidildiğinde, 
yapılacak değişiklikle sorun çözü 
lür diyor.

Bahçeliye göre, Anayasının 10. 

maddesi 4. fıkrası aşağıdaki şekil 
de değiştirilirse iş bitecek. Gergin 
lik sona erecek.

Madde şöyle olmalıymış:
“Devlete organları ve idari ma 

kamları, here türlü kamu hizme
tinin sunulmasında ve bu hizmet 
terden yararlanılmasında, kanun 
önünde eşitlik ilkesine göre hare 
ket eder. ”

Acaba bu değişikliğe sığı nıla 
rak, yüksek öğrenim kurumlan 
olan Üniversiteler, kamu hizmeti 
sunan kurumlar olduğu için tür
banlıyı da okula almak zorulda 
kalacak.

Anayasa, kanun önünde eşitli 
ğe kapalı mı ki, bu teklif ile türbanı 
yüksek okullara sokmağa çalışı 
yorlar.

Yani kılıfını uydurmaya çalışı 
yorlar.

Yargıtay Başsavcısı
Abdurrahman Yalçınkaya sert 
demet verdi, “Türban laikliğe 
aykırıdır” dedi.

AKP kendi hukuğunu yarat
maya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı, Anayasa Mah 
kemesi, Danıştay ve Yargıtay’ı 
kendi adamlarıyla doldurduğunda 
tümünün sesini kısacaklar. Ama 
yarattıkları gerginlikten zararlı çıka 
caklar.

AKP’liler, Cumhuriyet tarihimizi, 
en önemlisi DP dönemini iyi ince
lesinler.

Gidişat budur.

Genelkurmay: Tüm hedefler vuruldu
Genelkurmay Baş 
kanlığı Hakurk kam
pına yapılan operas 
yonun görüntülerini 
yayınladı.Genelkur 
may Başkanlığı, 
15 Ocak 2008 tari
hinde icra edilen 
hava harekatında 
yaklaşık 60 hedefin 
ateş altına alındığını 
belirtti.
Genelkurmay Baş 
kanhğı'nın açıkla

ması şöyle;
Türk Silahlı Kuvvet 
lerinin, 15 Ocak 2008 
tarihinde, Irak'ın 
kuzeyinde 
PKK/KONGRA-GEL 
terör örgütüne karşı 
icra ettiği hava 
harekatının sonuç 
lan ile ilgili değer
lendirmeler devam 
etmektedir.
Söz konusu harekat 
esnasında, Zap-Şivi 

bölgesinde 4, Ava 
şin-Basyan bölge 
sinde 2 ve Hakurk 
bölgesinde 2 olmak 
üzere; sadece terör 
örgütünün kullandığı 
teyit edilmiş çok 
sayıda tesisi içeren, 
toplam 8 adet hedef 
grubu (yaklaşık 60 
hedef), savaş uçak
larımız tarafından 
ateş altına alınmıştır. 
En gelişmiş hedef 

tespit ve atış kontrol 
sistemlerinin kulla 
nıldığı hava hareka 
tında, ateş altına alı
nan tüm hedefler 
tam isabetle vurul
muştur.
Bu kapsamda; PKK 
terör örgütünce kul
lanılan 5 adet komu
ta, 2 adet muhabere, 
15 adet eğitim ve 12 
adet lojistik tesisi ile 
18 adet muhtelif sığı

nak/barınak, 2 adet 
uçaksavar mevzii 
(mürettebatı ile bir
likte) ve 4 adet 
silah/mühimmat de 
poşu tahrip edil 
miştir. İşte Genel 
kurmay Başkanlığını 
dağıttığı fotoğraflar 
Söz konusu tesis 
lerde bulunan çok 
miktarda silah, mü 
himmat ve malzeme 
kullanılamaz hale

getirilmiştir.
Teröristlerin kayı
plarını belirlemek 
için gereken çalış
malar muhtelif 
vasıtalarla 
sürdürülmektedir. 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri, ken
disine verilen 
yetki çerçevesinde 
operasyonlarına 
kararlılıkla devam 
edecektir

SATILIK
■

KIYMETLİ MÜLK
Orhangazi Caddesi 

Marmarabirlik Depoları 
bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

ELEMAN ARANIYOR

Tershanemizde çalışmak üzere 
KAYNAKÇI 
MONTAJCI 

VİNÇ OPERATÖRÜ 
AŞÇI (Bayan olabilir) 

aranmaktadır.
Erdoğan Usta Tershanecilik San. Tic. Ltd. Şti.

Kapaklı Köyü / ARMUTLU
0.532 235 28 05 - 0.226 533 30 60

ÖN MUHASCBC 
CUMANI AAANIVOA
Şirketimizin Gemlik'teki Şantiyesinde 

görevlendirilmek üzere, 
Bay ön muhasebe elemanı alınacaktır. 

*Lise mezunu (Tercihen Ticaret Lisesi), 
*Office Programlarını iyi derecede 

(özellikle Excel) kullanabilen, 
*Sürücü belgesi olan, 

*Askerlik görevini yerine getirmiş, 
*Sorumluluk ?!abilecek

Tel: 0.224 2252950-51 
Fax:0.224 2230896

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Öymen; “Türban çıkışı rejimi sarsar”
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel 
Başkan Yardımcısı 
ve Bursa Milletvekili 
Onur Öymen, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
'Başörtüsü siyasi 
simge olsa dahi 
engellenemez' 
sözünün rejimi 
tehlikeye düşür 
düğünü iddia etti. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, Bursa'da 
ülke gündemine 
ilişkin konularda 
ilginç açıklamalarda 
bulundu. CHP il 
başkanlığında yap
tığı basın toplantısı 
ile ülke gündemini 
yakından ilgilen 
diren başta başör 
tüsü olmak üzere 
terör ve Avrupa 
Birliıği konusunda 
açıklamalarda bulu
nan Öymen, 
başörtüsünün 
Başbakan Erdoğan 
tarafında siyasi 
simge olarak göster
ilmesinin rejim 
açısından son

derece tehlikeli 
olduğunu ileri sürdü. 
Başbakan 
Erdoğan'ın Ispanya'
daki konuşmasının 
ülke gündemini 
değiştirdiğinin altını 
çizen Onur Öymen, 
'Başbakan'ın 
söylediğinin özü şu; 
Sayın Başbakan, 
'Türban meselesi bir 
siyasi simge gibi 
kabul edilirse ne var 
bunda.' diyor. Yani 
ilk defa baklayı 
ağzından çıkarıyor 
ve bunun bir siyasi 
simge olduğunu, 
olabileceğini söylü 

yor. Bununla ilgili 
dünyadan da örnek
ler vermeye çalışı 
yor. Ama dünyada 
siyasi simgelerin 
kulanıldığı ülkeler 
otoriter ülkelerdir.' 
dedi.
Türkiye'nin bir 
hukuk devleti oldu 
ğunun altını çizen 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, şöyle devam 
etti: 'Başbakan'ın 
maalesef bu konuda 
hukuka duyarlı ve 
hukukun üstün
lüğünü kabul eden 
bir yaklaşım içinde 

olduğunu göremiy
oruz. Başbakan eğer 
bir anayasa hükmü 
veya Anayasa 
Mahkemesi'nin bir 
kararı kendi doğrul
tusunda değilse 
buna saygı göstere
ceğine, onu 
değiştirme yoluna 
gidiyor. Anayasaları 
değiştirerek bir daha 
böyle karar alamaz 
duruma getirme 
yoluna gidiyor.' 
Bu yapıldığı zaman 
rejimin sallanacağını 
savunan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Öymen, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
'Bunu yaptığınız 
zaman rejimi sar 
sarsınız. Çünkü Ana 
yasa Mahke mesi, 
Anayasanın temel 
ilkelerine göre karar 
verir. Bunu yaptığı 
nız zaman 
Türkiye'de Ata 
türk'ün koyduğu de 
mokratik, laik 
cumhuriyet rejiminin 
temel ilkelerini 
zedelersiniz.
Buradan dikkatini 

çekiyoruz hükü 
metin. Türkiye'de din 
partisi kurulamaz, 
din esasına göre 
faaliyet gösterilemez 
ve etnik esasa göre 
partilerin faaliyet 
göstermesi yasaktır.' 
Rejimin her şeyin 
önünde geldiğinin 
altını çizen CHP 
Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, rejimin bir 
kere kaybedilmesi 
sonrasında yeniden 
o rejime dönmenin 
zor olduğunu vurgu
ladı. Terör konusun
da da kafalarda soru 
işaretleri bulun
duğunu söyleyen 
Öymen, Kuzey 
Irak'ta 3 bin 500 
terörist bulunduğu 
söylendiğini, ope 
rasyonlarda ise en 
fazla 200-300 
PKK'hnın öldüğünün 
söylendiğini hatırlat
tı. Diğer teröristlerin 
ne olduğunu 
soran Öymen, 
bunun cevabının 
verilmesini istedi.

Meclis 
radyosu 
kurulacak
TBMM Başkanlık 
Divanı, Meclise 
kameralı yeni bir 
güvenlik sistemi ve 
meclis radyosu 
kurulmasını karar
laştırdı.
Koksal Toptan'ın 
başkanlığında 
toplanan Başkanlık 
Divanı bir dizi yeni 
karar aldı. Buna 
göre, emekli olan 
196 personelin yeri 
ne sözleşmeli ola 
rak 4-C kapsamında 
205 yeni personel 
alınması karar
laştırıldı. İhtisas 
komisyonlarının 
başkanlarının ka 
nun tasarısı ve tek
lifi görüşülürken 
Genel Kurulda bu 
lunma zorunluluğu 
kaldırıldı. Bundan 
sonra komisyon
ların başkanlık 
divanı üyeleri Genel 
Kurulda komisyonu 
temsil edebilecek

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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Bursa BiMselıiı'tleıı Islihılaııı Deslekli Eğilime destek
Bursa Eğitim 
Geliştirme Vakfı’nın 
(BEGEV) Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan desteklenen 
meslek edindirme 
kurslarının 
başvuruları 28 
Ocak Pazartesi 
günü sona eriyor. 
Bursa Sanat ve 
Meslek Edindirme 
Kursları ile kentin 
istihdamına 
katkıda bulunan 
Büyükşehir 
Belediyesi, işsiz 
ve mesleğinde 
yeterlilik sahibi 
olmak isteyenlere 
yönelik BEGEV 
çatısı altında bu yıl 
‘moda tasarımı’, 
‘jakarlı ve armürlü 
dokuma kumaş 
tasarımı', ‘CNC 
operatörlüğü’,

‘otomasyon 
sistemleri’ veya 
‘bilgisayar 
programcılığı’ 
olmak üzere 5 
branşta eğitim 
verecek. 
BEGEV’in 
Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki iş 
atölyelerinde 
20'şer kişilik gru
plarla gerçekleştir
ilecek ve 8 ay süre
cek olan kurslara 
18 yaşını doldur
muş, lise ve 
dengi okul 
mezunu işsiz 
gençler ücretsiz 
olarak katılabilecek. 
Kursların 
sanayicinin talep 
ve ihtiyaçlarının 
göz önünde 
bulundurularak 
hazırlandığını 
belirten BEGEV

yetkilileri, eğitim
lerin sonrasında 
kursiyerlerin 
sahip olacağı serti
fikalarla kısa sürede

iş yaşamına katıla- 
bildiğine veya 
sektörde aranılan 
niteliklere sahip 
olduklarına dikkat

çektiler.
BEGEV 
eğitmenlerinin 
sektörel gelişmeleri 
yakından izlediğini

de vurgulayan 
yetkililer, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
eğitimlerini 
başarıyla tamam
layan kursiyerlere 
iş bulmaları 
konusunda da 
destek 
olacaklarını 
sözlerine ekledi. 
BEGEV meslek 
edindirme 
kurslarıyla ilgili 
detaylı bilgi 
edinmek veya 
kayıt yaptırmak 
isteyenler, 
Demirtaş 
Organize 
Sanayi Bölgesi 
Mustafa Karaer 
Cad. Çiğdem-2 
Sokak adresine 
ya da 261 12 90 
numaralı telefona 
ulaşabilecekler.

Salm w mükellefleri özliyor'
Yıl sonunda bazı 
mükelleflerin, 
ticari faaliyetlerinin 
yetersiz görülerek 
ek tahakkuk 
yaptırılması esnafın 
canını sıkıyor. 
Bursa Gelir İdaresi 
Başkanlığı'na bağlı 
denetmenler, bir 
kısmı ihbar, bir 
kısmı da normal 
denetim çalışmaları 
çerçevesinde, 
Katma Değer 
Vergisi ile alakalı 
mükelleflerden 
ek tahakkuk 
talebinde 
bulunuyorlar. 
Bursa'da faliyet 
gösteren esnaf 
A.Y, vergi kontrolör
leri tarafından 
İhsaniye'deki binaya 

çağrılarak ek 
Katma Değer 
Vergisi talebi ile 
karşılaştığını 
söyledi. Bir gün 
boyunca vergi 
denetim 
memurlarının iş 
yerinin civarında 
dolaşarak alışveriş 
yapan bütün müş
terilerini kontrol 
ettiğini belirten 
A.Y., "Bir tek fişsiz 
müşterime rastlan
madı. Z raporlarını 
istediler, hepsi de 
yüksek meblağlı 
miktarlardaydı. 
Bütün bunlara 
rağmen, oturup 
hasılat tespiti 
yaparız dediler. 
Ancak müşterileri 
min böyle bir 

denetimden 
etkileneceğini 
düşündüm. Denetim 
bürosuna davet 
ettiler. Muhtelif 
kişilere muhtelif 
satış adı altında 
fatura kesip 5 bin 
YTL'lik ek katma 
değer vergisi öde
mem istendi. 
Ben de her 
işlemimin kayıt 
altında olduğunu 
belirttim. İncelem
eye girmemek için, 
bir kısım ek katma 
değer vergisi tahak 
kukunda anlaştık. 
Ancak bu şekilde 
davranılması, beni 
rencide etti. Belki 
hakkımda iyi iş 
yaptığımdan dolayı, 
beni çekemeyen 

bir kişi şikayette 
bulunmuş 
olabilir.

Ancak bu kadar 
kayıtlı çalışmama, 
fiş konusunda 
bir eksiğim çıkma
masına rağmen 
ek tahakkuk talep 
edilmesi hoş 
olmadı" dedi.
Serbest Mali 
Müşavirler Odası 
yetkilileri ise, 
mükelleflerinden 
Gelir İdaresi'nin 
ek tahakkuk talebi 
ile alakalı yoğun 
bir şikayet bulun
madığını, münferit 
ihbarlar halinde 
bazı mükelleflerin 
inceleme altına 
alınabildiğini 
söylediler.

Sağlık personeline otizm 
konusunda bilgilendirme
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü, şehir 
merkezinde bulu
nan 1. basamak 65 
sağlık ocaklarında 
görev yapan 
doktor ve yardımcı 
sağlık personelini 
'Otizm* hakkında 
bilgilendirdi. 
Konuyla ilgili 
Sağlık İl Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
açıklamada; 
"Bakanlığımız ile 
Tohum Otizm Vakfı 
tarafından hazır
lanan 'Otizm 
Tarama Projesi' 
Bursa, İzmir, 
Adana, Kocaeli ve 
Gaziantep İllerinde 
18-36 aylık çocuk
larda eğitim almış 

doktorların doldur- 
duğu(CHAT) ve 
eğitim almış 
yardımcı sağlık 
personelinin 
doldurduğu 
(MCHAT) 
tarama ölçekleri 
kullanılarak 
Haziran 2006 tari
hinde başlatılmıştır. 
Projede amaç 
otistik çocukları 
erken yaşta tespit 
ederek yoğun 
eğitim almalarını 
sağlayarak özel 
eğitim ile topluma 
kazandırılmasına 
öncülük edilmesi 
ve bunun yurt 
çapında yaygın
laştı rılmasıdır." 
denildi.

KRŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
MjSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Kaldırım taşı 
operasyonu 

sanıkları hakim 
karşısına çıktı

Oyun kavgasında kan aktı

Bursa'da, bazı 
belediyelerin 
'kaldırım taşı* 
ihalelerine fesat 
karıştırdıkları, rüşvet 
alıp verdikleri ve 
örgüt kurdukları 
iddialarıyla ilgili 4'ü 
tutuklu 22 kişinin 
yargılanmasına 
başlandı. Sanıklar 
arasında biri eski 
2 belediye başkanı 
da bulunuyor. 
Soruşturmanın açıl
masına neden olan 
kadın ihbarcı ise, 
şikayetini geri 
aldığını açıkladı. 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın ilk 
duruşmasında tutuk
lu sanıkların tahliye 
talebi mahkeme 
heyetince reddedildi. 
Tutuklu sanıklardar 
özel bir şirket sahibi 
L.M., davanın tek 

delilleri olduğu iddia 
edilen telefon din
leme kayıtlarındaki 
görüşmelerin 
rüşvete dayanak 
olarak gösterildiğini, 
bu görüşmelerin 
bu anlamda yapıl
madığını kaydetti. 
Diğer tutuklu sanık
lar L.M.'nin muhase
becisi H.S., Emek 
Belediyesi Hesap 
İşleri Müdürü V.Ç., 
Fen Teknisyeni A.U. 
da, haklarındaki 
suçlamaların 
asılsız olduğunu 
söylediler.
Soruşturmaya neden 
olan şikayet dilekçe 
sini veren T.C. isimli 
kadın ise, şikayetini 
geri aldığını açıkladı. 
Tutuklu sanıkların 
tahliye talebi red
dedilirken duruşma 
ileri bir tarihe 
ertelendi.

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
oyun meselesinden 
çıkan kavgada 
kıraathane işlet
mecisi tarafından 
bıçaklanan kişi 
hastaneye kaldırıldı. 
Olayın ardından 
kaçan zanlı, Yıldırım 
İlçe Emniyet

47 kilo eroin ele geçirildi
Osmaniye Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize İşler Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan bir 
operasyonla 47 kilo 
eroin ele geçirildi. 
"Everest" adı verilen 
operasyonla 15 ilde 
eş zamanlı yapılan 
operasyonda ulus
lararası bir uyuşturu
cu şebekesi tama
men çökertildi. 
Konuyla ilgili 
Emniyet Müdürü 
Halil Yılmaz, Emniyet 

Müdürlüğü ekipleri 
tarafnıdan yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Fidyekızık Mahallesi 
Funda Sokak'taki 
kıraathanede mey
dana gelen olayda, 
oyun meselesi 
yüzünden Uğur T. 
(40) ile kıraathane 
işletmecisi Gökhan

Müdür Yardımcısı Ali 
Murat Dağlı ve 
Kaçakçılıkla 
Organize Mücadele 
Şube Müdürü Murat 
Baz operasyon 
hakkında bilgi verdi. 
2 yıldır sürdürülen 
çalışmalar net
icesinde Osmaniye, 
Ağrı, Kırşehir, 
Mersin, Adana, Kilis, 
Ankara, Hatay, 
Bursa, Balıkesir, 
Gaziantep, İstanbul, 
Van, Hakkâri ve 
Yalova olmak üzere 
eş zamanlı yapılan 

K. (24) arasında 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönmesiyle 
Gökhan K., 
Uğur T.'yi bıçakladı. 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
Uğur T.'nin 

operasyonlar net
icesinde birçok 
Avrupa ülkesince de 
takip edilen örgüt lid
eri başta olmak 
üzere kaçakçılık 
faaliyetinin tüm 
boyutlarında yer alan 
38 şahıs yakalandı. 
Şahısların ev ve 
işyerlerinde yapılan 
aramalarında 
1 vvalter marka 
ruhsatsız tabanca, 
1 ruhsatsız tabanca, 
1 Brovvning marka 
ruhsatsız tabanca, 
1 otomatik av tüfeği, 

hayati tehlikesinin 
bulunduğu 
bildirildi. Olayın 
ardından kaçan 
zanlı, polisin 
takibi sonucu 
yakalanak 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

1 Best Huğlu marka 
otomatik av tüfeği, 
1 Apachi Mariner 
marka otomatik av 
tüfeği, 1 ruhsatsız 
av tüfeği, 1 uyuştu
rucu madde 
tadımında kul
lanıldığı değer
lendirilen hassas 
terazi ve 1 Smith- 

VVesson marka 
ruhsatlı tabanca 
ve ele geçirilen 
silahlara ait oldukları 
değerlendirilen 
173 dolu fişek ele 
geçirildi.

t
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BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN İ Salıle tescil işlemi yapanlaıyahayıeheıji
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 rtf 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 atarı makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
'Eğri Yol 16’ kod 
adlı operasyonda 
tescil edilemeyecek 
durumda olan 
araçların sahte 
belgelerle fenni 
muayenesini 
yaptıkları iddia 
edilen 7 kişi göz 
altına alındı. 
Emniyette sorgula
maları tamamlanan 
zanlılar "Kamu 
kurumu aleyhine 
niletilikli 
dolandırıcılık, 
resmi evrakta 
sahtecilik, Vergi 
Usul Kanunu'na 
muhalefet" suçun
dan adliyeye 
sevk edildi.
Bursa Emniyet

Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
Mali Şube Amirli 
ği'nden edinilen 
bilgiye göre, 
Mudanya ilçesinde 
bazı kişilerin sahte 
belgelerle tescil 
sorunu olan 
araçların fenni 
muayenelerini 
yaptıkları bilgisi 
üzerine ekipler 
harekete geti. Daha 
önce 4 ayrı suçtan 
sabıkası bulunan 
Şefik D. (52) ile, 
Osman E. (45), 
Hüseyin A. (42), 
Mustafa Y. (59), 
Nedim I. (36), Şaban 
D. (44) ve Ömer 
Ç.(27) Mudanya ve 
Bursa'da düzenle
nen 'Eğri Yol 16' 
kod adlı operasyon
la gözaltına alındı. 
Zanlıların sahte

mühür ve holo
gramlar aracılığıyla 
tescil edilmesinde 
sorun olan araçların 
fenni muayenesini 
yaptıkları belirlendi. 
Zanlıların 20 ayrı 
araca sahte belge 
lerle fenni muayene 
belgesi düzenledik
leri öğrenildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulamaları 
tamamlanan zan
lılar; "Kamu 
kurumu aleyhine 
nitelikli dolandın 
cılık, resmi evrakta 
sahtecilik ve vergi 
usul kanununa 
muhalefet" suçun
dan Mudanya 
Adliyesi'ne sevk 
edildi. Emniyet 
yetkilileri, vatan
daşların bu 
tür kişilere karşı 
dikkatli olmalarını 
istedi.

Macide ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 

kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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r Para arzında 
893 milyon YTL’lik 

düşüş
En geniş tanımlı 
para arzı M3, 28 
Aralık-4 Ocak 
arasında 893 
milyon YTL 
azalarak 369 milyar 
185 milyon 
YTL'ye indi.
Merkez Bankası'nın 
verilerine göre, 
para arzını oluştu- 

büyüklüklerden 
'• dolaşımdaki para 

777 milyon YTL 
azalarak 25 milyar 
295.5 milyon YTL, 
vadesiz YTL mev 
duat ise 3 milyar 
587.5 milyon 
YTL’lik azalışla 25 
milyar 840.1 milyon 
YTL olarak gerçek
leşti. Vadesiz döviz 
mevduat da 637 
milyon YTL 
azalarak 21 milyar 
537.5 milyon 
YTL'ye geriledi.

Vadeli Türk parası 
mevduatın 2 milyar 
742 milyon YTL

artarak 181 milyar 
605.4 milyon 
YTL'ye çıktığı söz 
konusu dönemde, 
vadeli yabancı para 
mevduat 649 mil 
yon YTL’lik artışla 
89 milyar 139.2 
milyon YTL'ye 
yükseldi.
Anılan bir haftalık 
döne:nu2 rcpc 
hacmi 870.6 milyon 
YTL artarak 5 mil
yar 164 milyon 
YTL'ye çıktı. Para 
piyasası fonlarında
ki para ise 153 
milyon YTL gerile 
yerek 20 milyar 
603 milyon YTL 
olarak gerçekleşti. 
Para arzını oluştu
ran büyüklükler 
içinde yabancı para 
büyüklüklerin payı 
olmak üzere 
"dolarizasyon" 

oranı 4 Ocak 
itibariyle yüzde 30 
düzeyine ulaştı.

Bireysel emeklilik sistemi 
verileri açıklandı

Emeklilik Gözetim 
Merkezi tarafından 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'ne (BES) 
ilişkin veriler 
açıklandı.
Emeklilik şirket
lerinin verilerine 
göre 14 Ocak 2008 
tarihi itibarıyla 
katılımcıların toplam 
fon tutarı 4 milyar 
609 milyon 6 bin 
YTL, katılımcı sayısı 
1 milyon 467 
bin 858 oldu.
Açıklanan verilere 
göre toplam katkı 
payı tutarı 3 milyar 
970 milyon bin

YTL olurken, 
yatırıma yönlenen 
toplam tutar ise 3 
milyar 837 milyon 
8 bin YTL oldu. 
BES; SSK veya 
Bağ-Kur gibi 
mevcut kamu sosyal 
güvenlik sistemleri
ni tamamlayıcı 
nitelikte özel 
emeklilik sistemi 
olup, bu uygulama 
yla çalışanlar bu 
kurumlara üye 
olsalar bile özel 
emeklilik sistemine 
katılarak emeklilik 
günleri için ek gelir 
sağlayabiliyor.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

8 YAŞ

■IMhılMU
Kendi Özel besimiz Korbaolıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛCOİZ KESİM HİZMEIİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY EY
Tel: 5131148 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
GEMÜK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

KABADAYI 14.00
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 1 1.30 
ATLAS SİNEMASI

19.00 - 21.30
14.15 - 16.45 - 19.15 - 21.15

BEYAZ MELEK 14.00 - 16.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi 'ak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa yeni yatırımlara hazırlanıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
yeni dönemdeki 
yatırımları için de 
hazırlıklarını 
sürdürüyor. 
Bu kapsamda, dün 
yapılan Büyükşehir 
Belediye Meclis 
toplantısında, 
şehirde yeni plan
lanan yatırımlarda ve 
kamulaştırılmalarda 
kullanılmak üzere 
Başkan Hikmet 
Şahin’e 95 milyon 
YTL’lik borçlanma 
yetkisi verildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Meclis 
Başkanvekili 
Fahreddin Yıldırım, 
kurumun 567 milyon 
YTL’lik bütçesinde 
gelir kalemi olarak 
borçlanmanın da 
yer aldığını, bu 
borçlanmanın kul
lanılması için 
meclisten yetki 
alındığını söyledi. 
Borçlanmasız kalkın
manın mümkün olma 
d iğin ı ifade eden 
Başkanvekili Yıldı 
rım, alınması plan
lanan 95 milyon

YTL’lik borcun 
şehrin yıllardır yapıl
mayan hizmetlerinde 
kullanılacağının 
altını çizdi.
“Borç itibarlıya 
verilir”
AKP Meclis Üyesi 
Recai Ekmekçi, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin borçlanma 
kararının ardından 
tüm finans kuru
luşlarının borç ver
mek için sıraya 
girdiğini hatırlatarak, 
“Borç itibarı olan 
kişiye verilir.
Batağa düşene 
verilmez’"dedi. 
Faizleriyle birlikte

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
geçmiş dönemlerde 
yapılanlar da dahil 
olmak üzere toplam 
474 milyon 419 bin 
YTL borcunun 
bulunduğuna dikkati 
çeken Ekmekçi, AKP 
döneminde yapılan 
borçlanmanın ise ise 
Bursaray B etabı 
projesiyle birlikte 
toplam 199 milyon 
YTL olduğunu kay
detti. 3,5 yıldır, her 
yıl 70 milyon YTL 
borç ödeyen Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
hiçbir borcunu 
aksatmadığını hatır

latan Ekmekçi, yeni 
alınması planlanan 
borcun da kentin 
imarında kullanıla
cağını sözlerine 
ekledi.
Konuşmaların ardın
dan yapılan oylama 
ile Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e, 
kente yapılacak 
yeni yatırımlarda 
kullanılmak üzere 
95 milyon YTL 
borçlanma yetkisi 
verildi.
Çamur kurutma 
tesisi için 25 milyon 
Eiıro 
Öte yandan,

Bursa’nın en büyük 
çevre yatırımların
dan olan Doğu ve 
Batı Atık Su Arıtma 
Tesisleri’ne yapıla
cak, çamur kurutma 
tesisi için finans 
sağlanması amacıy
la, meclisten yetki 
alındı. Mecliste 
yapılan oylama 
ile Bursa Su ve 
Kanalizasyon İdare- 
si’ne (BUSKİ) çamur 
kurutma tesislerinin 
oluşturulmasında 
kullanılmak üzere 
25 milyon Euro 
finans temin etme 
yetkisi verildi. 
Gürsu’daki bölge 

tarımsal depolama 
alanı olarak 
onaylandı 
Bu arada, meclis 
toplantısında, ilçe ve 
belde belediyelerinin 
1/5000’lik Nazım 
İmar Planları ile ilgili 
değişiklikler de 
görüşüldü. Gürsu 
Belediyesi’nin de 
1/5000’lik Nazım 
İmar Planı 
onaylanırken, 
böylece Gürsu 
Belediyesi’nin hal 
inşa ettiği alan da 
1/25000’lik planlarda 
göründüğü gibi 
“Tarımsal Depolama 
Alanı” olarak kaldı.

Af bekleyen öğrenciler sürenin uzamasından şikayetçi
Üniversiteler geti 
rilecek öğrenci affı 
nedeniyle kurulan 
ve yaklaşık 1 yıldır 
bu konuda müca 
dele eden 
www.af2007.com 
Eğitim Portalı, vergi 
affını gündeme 
getiren hükümetin 
öğrenci affı 
konusunu uzun 
süredir bekletme 
nedenini anlamadık
larını bildirdiler.
"www.af2007.com 
Eğitim Hakkı 
Platformu" Editörü 
Haşan Uçar, 1 yıldır 
devam eden 
mücadelelerinin 
meyvelerini vermeye 
başladığını belirtti. 
Uçar, “Son günlerde 
vergi affı noktasında 
çalışmaların 
olduğunu üzüntüyle 
öğrendik.Uzun 
zamandır üniversite 
öğrenci affı 
bekleyen öğrenciler 
olarak öğrenci affı 
gibi en masum af 
konusunda sessi
zliğini sürdüren 
hükümetimizden 
açıklama bekliy
oruz” dedi. Site

olarak ilk ciddi orga
nizasyonlarını 
seçimler öncesinde 
yaptıklarını hatırla
tan Uçar, Turizm 
ve Kültür Bakanı 
Ertuğurul Günay 
ve AKP milletvekil
lerinin verdiği 
"öğrenci affı" 
sözünü hatırlattı. 
“NET AÇIKLAMA 
BEKLİYORUZ”- 
Gelinen aşamada 
kendilerini en çok 
rahatsız eden nok
tanın verilen sözlere 
karşı bir adım atıl
maması olduğunu 
söyleyen Uçar, 
“Aylardır mecliste 
milletvekilleri 
nezdinde yaptığımız 

görüşmelerde özel
likle hükümete men
sup vekillerimizde 
çok ciddi destek 
aldık. Özellikle 
Eğitim Komisyo 
nundaki Hükümete 
mensup vekillerim
izin tamamına yakını 
Üniversite öğrenci 
affı gerekliliği nok
tasında bize destek 
olacaklarını söyledil
er. Ak Parti Grup 
Başkanvekili 
Nurettin Canikli ile 
yaptığımız 
görüşmelerde de 
YÖK'ten ilişiği 
kesilen öğrencilerle 
ilgili istatistikleri 
isteyeceklerini ve 
bu istatistikler

neticesinde durumu 
değerlendirecekleri
ni ifade ettiler” 
diye konuştu. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
ile yaptıkları 
görüşme sonu 
cunda Başbakan 
Erdoğan'ın AKP 
Grup Başkan Vekili 
Sadullah Ergin'e 
talimat verdiğini 
hatırlatan Uçar, 
“Ancak 
www.af2007.com 
sitesinde bir araya 
gelen üniversite 
öğrencileri olarak 
bu sürecin bu kadar 
uzatılmasının sebe
bini anlamakta 
güçlük çekiyoruz. 
Hükümetimizden bu 
konuda net bir açık
lama yaparak 
eğitimine devam 
etmek isteyen biz 
öğrencilerin mağ
duriyetine son ver
mesini istiyoruz” 
dedi. Uçar, meclis 
gündeminde bulu
nan öğrenci affı 
konusunun 500 ve 
kilin desteği ile çıka
cağına inandık
larının altını çizdi.

Yarıyıl tatilinde sevris 
ücreti ödenmeyecek
İstanbul 2. İdare 
Mahkemesi'nin, 
Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezinin (UKOME) 
"sömestre tatilinde 
velilerden okul 
servis ücreti alın
mayacağına" ilişkin 
kararını "hukuka 
uygun bulduğu" 
bildirildi.
İstanbul Büyük 
şehir Belediyesinden 
yapılan açıklamada, 
UKOME'nin 
"Sömestre tatilinde 
velilerden okul 
servis ücreti alın
mayacağına" ilişkin 
2006 yılında karar 
aldığı, İstanbul 
Servis Aracı İşlet
mecileri Esnaf 
Odasının bu kararın 
iptali istemiyle 
İstanbul 2. İdare 
Mahkemesinde dava 
açtığı anımsatıldı. 
Mahkemenin, 
"UKOME'nin, 
kanunun kendisine 
verdiği yetki 
çerçevesinde aldığı 
yarı yıl tatilinin 

ücrete tabi 
olmadığına ilişkin 
kararının hukuka ve 
mevzuata aykırılık 
olmadığı yönünde 
karar verdiği" belir
tilen açıklamada, 
"Bu kararla her 
sömestre tatilinde 
öğrenci velileri ile 
servis taşıyıcıları 
arasında yaşanan 
sömestre tatilinde 
ücret ödenip öden
meyeceğine ilişkin 
tartışmalar karara 
bağlandı" denildi. 
Açıklamada, bu yıl 
ve bundan sonraki 
eğitim ve öğretim 
dönemlerinde 
sömestre tatilinde 
öğrenci velilerinden 
servis ücreti 
alınmayacağı 
belirtilerek, karara 
uymayan servis 
taşıyıcıları 
hakkında UKOME 
kararı ile servis 
araçları yönergesine 
aykırı hareketten 
yasal işlem 
yapılacağı 
kaydedildi.

http://www.af2007.com
http://www.af2007.com
http://www.af2007.com
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Yaşlanmaya karşı 
bıldırcın yumurtası Kı; hastalıkları şiddetli geçiyor
Fırat Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kazım Şahin, 
bıldırcın yumur
tasının stresi azalt
tığı için yaşlanmayı 
durdurduğunu 
söyledi.
Fırat Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kazım Şahin, üç 
bilim adamı ile yap
tıkları uzun süren bir 
araştırma sırasında 
bıldırcınlara 
"Licopen" adlı, 
bütün vitaminlerden 
daha yüksek oranlı 
bir madde yükledik
lerini, bu şekilde 
elde ettikleri yumur
tadan tüketen insan
ların strese ve yaş 
lanmaya karşı fayda 
sağlayacağını söyle
di. Prof. Dr. Kazım 
Şahin, domatese kır
mızı rengini veren 
Licopen'in yumur
taya geçiş oranını 
tespit etiklerini 
belirterek, bu yumur
taları tüketen 
insanlarda Licopen 
oranını tespit ettik
lerini kaydetti.
Şahin, "Proje'nin 
temel amacı doku 
yıkımını engelleyen 
Licopen, ki bu

Licopen vitamin 
E ve C'den daha 
kuvvetli antioksidan 
özelliğe sahip, 
yani doku yıkılmasını 
engelleyici özelliği 
var; Licopen 
maddesini bıldırcın
ların diyetlerine 
ilave ettik. Bir 
gruba Licopen ilave 
etmedik. Kontrol 
gurubu olarak kul
landık. Diğer gruba 
Licopen ilave ettik. 
Araştırma sonunda 
Licopen tüketen 
bıldırcınlarda 
Licopen oranının 
22-28 mikrogram 
arasında değiştiğini 
belirledik. Sonuç 
olarak bu yumurta
ları özellikle biz 
tükettik. İnsanlarda 
yaptığımız anali
zlerde Licopen'in 
kan oranını 
yükselttiğini gördük. 
Bu yumurtaları 
tüketen insanlarda, 
stres altında 
çalışan insanlarda, 
örneğin sigara 
tüketen insanlarda 
Licopen etkisinin 
daha çok olacağını 
ya da bu yumurtaları 
tüketen insanlarda 
bu etkilerin daha 
fazla olacağını tah
min ediyoruz" dedi.

Kış mevsiminde 
baş gösteren 
üst solunum 
yolu enfeksiyonları, 
soğuğa dayanıksız 
olan çocukları 
büyük oranda 
etkiliyor.
Özellikle çocuklarda 
nezle, grip, faranjit, 
larenjit, sinüzit, 
orta kulak iltihabı, 
bronşit ve zaturre 
gibi hastalıklar 
önemli miktarlarda 
artış gösterirken, 
uzmanlar soğuktan 
korunmak ve kışı en 
az zararla atlatmak 
için "sağlığınıza 
önem verin" 
uyarısını yapıyor. 
Kış aylarında vücu 
dun normalden 
daha fazla enerji 
harcadığına dikkat 
çeken Doruk Tıp ve 
Cerrahi Merkezi 
Çocuk Hastalıkları 
Uzmanı Doktor 
Handan Aydoğdu, 
"Enerjinin karşılan
maması vücudun 
direncinin düşme
sine neden otur. 
Direnci düşük vücut 
ise enfeksiyonlara 
açık hale gelir. Kış 
mevsiminde çocuk
ların bir numaralı 
düşmanı olan sol
unum yolu enfeksi 

yonları, özellikle 
çocukları, yaşlıları 
ve hamileleri olum
suz etkiliyor" dedi. 
Soğuk havanın 
özellikle akciğerin 
akut veya kronik 
tüm hastalıkları 
tetiklediğini, 
dolayısıyla bronşit 
ve astım gibi ciddi 
sağlık sorunlarının 
baş gösterdiğini 
ifade eden Aydoğ 
du, şunları söyledi: 
"Kış mevsiminde 
enfeksiyonlar ağır 
geçtiği için korunma 
tedbirlerine özen 
gösterilmesinde 
fayda var. Çocuklar 
başta olmak üzere 
yaşlılar, kalp, astım, 
diyabet gibi sağlık 
sorunları olan kişil
er, havanın çok 
soğuk olduğu gün
lerde mecbur 
kalmadıkça sokağa 
çıkmamalılar.
Soğuğa çıkarken 
giysilere özen gös
terilmeli ve soğuk 
havadan koruyacak 
biçimde giyinilmeli. 
Soğuktan 
korunurken, aşırı 
terlememeye de 
dikkat edilmeli.
Astımı olanlar 
ilaçlarını düzenli 
almalı. Mecbur 

kalmadıkça dışarı 
çıkmamalı, hava 
kirliliğinden, soba 
ve kömür etkisinden 
sakınmalıdır. Kalp 
hastası olanlar da 
çok soğukta 
yürümemelidir." 
"KALABALIK 
ORTAMLARDAN 
UZAK DURUN" 
Kış mevsiminde kal
abalık ve hastalar
dan uzak durul
masının önemine 
temas eden 
Aydoğdu, balık yağı, 
çinko gibi besin 
takviyesi ve protein 
içerikli gıdaların 
alınması gerektiğini 
ifade etti. Diğer 
bir önlem olarak da 
grip mikrobu 
taşıyan yetişkinlerin 
çocukların 
çevresindeyken 
maske kullanabile
ceğini hatırlatan 
Aydoğdu, bütün 
bunların yanında 
grip hastalığından 
kurtulmanın en 
önemli yolunun 
istirahat olduğunun 
altını çizdi.
Kış günlerinde 
sabah kahvaltılarına 
ve enerji verecek 
meyve, sebzelere de 
ağırlık verilmesi 
gerektiğini ifade 

eden Aydoğdu, 
soğukta özellikle 
hamilelerin 
mevsim hasta 
tıklarına yakalan 
mamaya özen 
göstermesi, toplu 
mekanlardan 
uzak durması ve 
maskeyle korun
maları gerektiğini 
kaydetti. Aydoğdu, 
"Kış mevsiminin 
vücuttaki olumsuz 
etkisini yok etmek 
için bol bol 
C vitamini 
tüketilmesi gerekir. 
Kış mevsiminin 
vazgeçilmez 
yiyeceklerinin 
başında kurubakla 
giller geliyor. 
Özellikle etli kuru 
fasulye veya 
nohut haftada 
en az bir gün 
tüketilmeli. Kuru 
fasulye, nohut, 
yeşil mercimek 
gibi kurubaklagiller 
iyi birer protein 
kaynağıdır.
Yüksek oranda 
protein içeren 
kırmızı eti, 
protein yönünden 
fakir olan 
sebzelerle 
beraber tüketmekte 
fayda var" 
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 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 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31
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i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

H
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

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
19 Ocak 2008 Cumartesi 

MELİS ECZANESİ 
20 Ocak 2008 Pazar 

S.SARAL ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2957 
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 : 5 3 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yr 17EZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık . ncılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Büyükşehir Türk Sanat Müziği İcra 
Heyeti’nden muhteşem konser

Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Sanat Müziği 
Bölümü İcra Heyeti 
Korosu, yeni yılın 
ilk, 2007-2008 sanat 
sezonunun ise üçün 
cü konserini Tayya 
re Kültür Merkezi'n 
de gerçekleştirdi. 
Konserde 22. eğitim 
yılını geride bırakan 
Büyükşehir Beledi 
ye Orkestrası Türk 
Sanat Müziği Bölü 
mü İcra Heyeti Koro 
su, Fahri Dibekoğlu 
şefliğinde nostaljik 
şarkılardan oluşan 
repertuarı başarıyla 
seslendirdi.
Hicazkâr, uşşak, 
nihâyend, rast ve 
beyâti gibi makam
larda eserlerle din
leyicilerine keyifli 
anlar yaşatan usta 
sanatçılar, BursalI 
sanatseverlerden de 
büyük alkış aldı.
Konserin ikinci bölü 
münde ise İstanbul 
Radyosu Şes Sanat 
çısı Ayşe İnak Ekiz 
sahne aldı. Bursa'da 
ilk kez konser ver

menin heyecanını 
yaşadığını anlatan 
Ekiz, yaklaşık 2 saat 
boyunca sahnede 
kalarak müziksever
lerden tam not aldı. 
Performansıyla ku 
laklara, güzelliğiyle 
de gözlere hitap 
eden Ekiz, esprili 
diyaloglarıyla dinle 
yenlerine neşeli 
anlar yaşattı. Türk 
Sanat Müziği'nin en 
sevilen eserlerini 
sanatseverlerle pay
laşan genç sanatçı, 
övgü yağmuruna 
tuttuğu Bursa'ya sık 
Sık yelerek küıiser 
vermek istediğini 
söyledi.
Gecenin sonunda 
Büyükşehir

Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, konuk 
sanatçı Ayşe İnak 
Ekiz ile şef Fahri 
Dibekoğlu'na çiçek 
takdim etti. Konseri 
keyifle izleyen usta 
sanatçılar Erdinç 
Çelikkol ve Kutlu 
Payash'yı da sahn
eye davet eden Ya 
hn, Büyükşehir 
Belediye Orkestra 
sı'nın Türkiye'nin en 
iyi konservatuarı 
olduğunu sözlerine 
ekleyerek, önemli 
sanatçıların bu 
eğium yuvasında 
eğitim aldığını ve 
sanat çalışmalarına 
yön verdiklerini 
hatırlattı.

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
Sezonluk Abone Fiyatı: 351N'YIL 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM : 0.546 517 52 82

Sahipsiz basketçiler
kazanıyor

^m-KİRIllllİXIIIIİREIERvtl|»
baytaİ www.baytasinsaat^om4r

Seyfettin ŞEKERSÖZ

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, 
iç 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

Hiçbir destek görme
den ilk kez kurularak 
basketbolü Gemlik'te 
sevdirmek için yola 
çıkan bir gurup 
gencin oluşturduğu 
Gemlikspor 
basketbol takımı 
deplasmanda 
oynadığı Soğukkuyu 
maçını 51-40 
kazanmayı bildi. 
Bursa Atatürk spor 
salonunda oynanan 
maçta rakibin 
hücumlarını başarıy
la kesen Hakan ile

25 sayı atan Sinan 
maçın yıldızı oldular. 
Maçın ilk periyodunu. 
10-9 geride kapayan 
Gemlikspor, ikinci 
periyodu 21-21 
berabere tamamladı. 
Üçüncü periyotta 
maça ağırlığını koyan 
kırmızı beyazlılar bu 
periyodu 32-25 önde 
kapadı. Maçın son 
periyoduna hızlı baş 
layan genç basketçi- 
lerimiz arka arkaya 
buldukları basketler
le maçı 51-40 kazan
mayı bildiler.

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+J 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


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

- X PİLLİ BOYA
• S JOTUN- DENİZ

BOYALARI
İZOLASYON

■ S HIRDAVAT
• S NALBUR
v" SIHHİ TESİSAT

AKSESUAR
• S BİLİMUM İNŞAAT 

MALZEMELERİ
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA 

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR. 
"Kiralayın, araca yatırım yapmayın.’1 

Şirin Plaza No:7 Gemlik I BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Faks: 513 33 50

Derelere atılan atıklar çevresinde oturanları rahatsız ediyordu

Çarşı Deresi temizleniyor
İlçemizin orta 

sından geçen Çarşı 
Deresi her temizleme
den kısa dir süre 
sonra yeniden atıklar
la dolduruluyor. 
Belediye ekiplerinin 
başlattıkları temizleme 
sırasında dere 
içinde koltuk, masa, 
araç lastikleri gibi 
çok çeşitli atıklar da 
çıkıyor. Sayfa 3’de

CHP İlçe Örgütü, Türkiye İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik Şubesi’ni ziyaret etti

Güler; “Her zaman 
emekçinin yanındayız”

CHP İlçe Başkanı Cem Güler ve yönetim 
kurulu üyeleri İşçi Emeklileri Derneği’ni 
ziyaret ettiler. Sohbet havasında geçen 
ziyarette konuşan emeklilerin sorunları 
masaya yatırıldı. CHP İlçe Başkanı Cem 
Güler, her zaman emekçinin yanında 
olduklarını söyledi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Hrant Dink ‘i anarken

Ermeni Agos Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 
birinci yılında öldürüldüğü yerde ve 
çeşitli kentlerde anıldı.

Hrant Dink, bu ülkenin insanıydı.
Bu topraklarda doğmuş, bu topraklar

da yaşamış bir ermeni vatandaşımızdı.
Doğduğu ve ölmek istediği bu toprak

larda, ermeni kimliğiyle Cumhuriyetin 
eşit bir yurttaşı olarak yaşamak istiyor
du.

Ona bu yaşam hakkını tanımadılar.
Devamı sayfa 5'de

Bursa’da 
mesai 

saatleri 
değişiyor 
Bursa Valiliği’nden 
yapılan açıklama
da bu günden itiba 
ren kamu kurum 
ve kuruluşlarının 
mesai saatlerinin 
değiştirileceği 
bildirildi. Syf 5’de

Uludağ Üniversitesi ile Gürsu arasındaki bölge de 
sinyalizasyonsuz ulaşım hedefine ulaşılmış olacak.

Millisiz ılijiııılilıiriilııı (illi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Ulu 
dağ Üniversitesi ile 
Gürsu arasında yapı 
mini gerçekleştirdiği 
7 kavşakla 30 kilo 
metrelik güzergahta 
ki 13 sinyalizasyon 
teke indi. Bu bölge 
deki sinyalizasyon 
bu günden itibaren 
kaldırılıyor.
Haberi sayfa 7'de

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

Buluşma
“Bir babadan mektup..”

Sayın Başbakan,
Birbirinden başarılı iki oğul babasısınız. Oğlunuz Burak 

alnının teriyle genç yaşta gemi aldı. Diğer oğlunuz Bilal, Dünya 
Bankasındaki başarılarıyla stratejik ortağınız Amerikan 
başkanı Bush'un bile iltifatlarına mazhar oldu. İkisi de pırlanta 
gibi, Allah bağışlasın.

Demem o ki, bir evlat nasıl yetişir, bir baba evladına bak
tığında nasıl içi titrer, nasıl burnunun direği sızlayarak sever 
biliyorsunuz...

Ama oğlu ertesi gün askerlik kurası çekecek bir baba o 
geceyi nasıl geçirir, Güneydoğu'yu çeken oğlunu otobüse 
nasıl bindirir, 15 ay boyunca geceyi gündüze nasıl ekler, saat 
başı haberlerini nasıl içi içini yiyerek seyreder, telefonda 
konuştuğunda 'Operasyona gidiyoruz, hakkını helal et baba* 
diyen oğluna ne cevap verir, bilmiyorsunuz.

Çünkü dediğim gibi oğullarınızdan biri armatör oldu. 
Güneydoğu'da deniz yok, Atatürk Barajı da oğlunuzun gemisi 
için pek küçük kalır, yakışık almaz. Yani Burak güvende. Allah 
bağışlasın.

E diğer oğlunuz Bilal de dediğim gibi Dünya bankası'nday- 
dı. Şimdi ise Dünya Bankası her nedense sözleşmesini 
yenilemediği için The Brooking Institution'da. İşi düşünce 
üretmek olan bu kuruluş da geçenlerde Diyarbakır'ın belediye 
başkanı Sayın !!!! Osman Baydemir'i ağırlamıştı, hatırlatırım. 
Yani sözün kısası Bilal de VVashington'da, güvende. Allah 
bağışlasın.

O yüzden de 'Artık şehit cenazeleri görmek istemiyoruz' 
diyen bir vatandaşa gönül rahatlığıyla 'Askerlik yan gelip 
yatma yeri değildir, canım kardeşim' diyebiliyorsunuz.

Ben de artık şehit cenazeleri görmek istemeyenlerdenim, 
bu yüzden ben de sizin 'Canım kardeşim' diye hitap edebildik- 
lerinizdenim. Can kardeşliğin verdiği samimiyet hissiyle, olan
ca içtenliğimle merak ediyorum.

Sayın Başbakan, 5 ayda verilen 50 şehidin ardından, 
"Askerlik yan gelip yatma yeri değildir" dediğiniz için; 
şehitlere "kelle" dediğiniz için hiç mi utanmıyorsunuz?

Bırakın politikaya devam etmeyi, meydanlarda büyük büyük 
laflar etmeyi; hala nasıl sokağa çıkabiliyorsunuz?

Artık neredeyse her gün kalkan cenazelerde o kadar kişi tek 
bir ağızdan sizi ve bakanlarınızı yuhalarken ne hissediyor
sunuz? Yani mesela, "Yan gelip değil, can verip yattılar" diye 
bağırırken binlerce kişi, 'Yer yarılsa da içine girsem' diyebiliyor 
musunuz?

Orada, şehitlerin cenazesinde, Ajan Smith gözlüklerinizle 
gizlerken yüzünüzü, neye daha çok üzülüyorsunuz? Şehitlere 
mi,, düştüğünüz hale mi?

İktidarınızın ilk günlerinde terör sıfırken dört buçuk yılın 
sonunda gelinen durum nedeniyle hiç mi suçluluk duymuyor
sunuz?

Şimdi sürekli 'şehitlik üzerinden siyaset yapmayın' diyor
sunuz ya meydanlarda. Peki, o zaman tam seçim arifesinde 
niye şehit aileleri ile gazilere TOKİ aracılığıyla kurasız ucuz 
konut veriyorsunuz? Bu durumda asıl siz şehitler üzerinden 
siyaset yapmış olmuyor musunuz?

Sayın Başbakan, bir baba olarak soruyorum size. Aynaya 
baktığınızda ne görüyorsunuz? Akşam yastığa başınızı koy
duğunuzda uyuyabiliyor musunuz? Kelle deyip geçtiklerinizin 
ahından korkmuyor musunuz? O mağrur, çocuk bakışlı erler, 
onların babasız evlatları, anaların ağıtları, babaların 'Vatan Sağ 
olsun' derken titreyen dudakları hiç mi rüyanıza girmiyor?

Bir 'canım kardeşiniz* olarak olanca samimiyetimle soruyo
rum. Bu kadar sevilmemek nasıl bir duygu Sayın Başbakan?

Ha, bu arada. Bir oğlunuz, Bilal, hani stratejik ortağınız 
Bush'un iltifatlarına mazhar olan, askere gitmedi. Diğeri, 
Burak, hani alnının teriyle gemi alan ise çürük raporu almış. 
Askerlik yapmayacakmış.

Ne diyeyim. Bilal de, Burak da pırlanta gibi çocuklar. Allah 
bağışlasın." **********

Bu mektup yazıldıktan sonra 22 Temmuz 2007 'de genel 
seçimler yapıldı.

Başbakan'ın partisi geçerli oyların yüzde 47'sini alarak 
yeniden başbakan oldu..

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi..
Dağlıca baskını oldu 12 erimiz daha şehit düştü..
Burak gemilerini ikiledi..
Başbakan'ın damadının "CEO"su olduğu grup Sabah - 

ATV'yi ihaleye tek başına girerek aldı..
Unutkan ve sorgulamaz bir toplumuz vesselam..

CHP İlçe Örgütü, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi'ni ziyaret etti

Güler; “Her zaman

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil 
toplum örgütlerine 
yönelik ziyaretlerini 
sürdüren CHP İlçe 
yönetimi önceki 
akşam Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesini ziya 
ret ederek emeklilerin 
sorunlarını dinledi. 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler ve yönetim 
kurulu üyeleriyle 
birlikte ziyaret ettikleri 
İşçi Emeklileri 
Gemlik Şubesi'nde 
Başkan Hüseyin 
Yener ve yönetimiyle 
sohbet eden Cem 
Güler'e emeklilerin 
sorunlarını içeren 
bir dosya verildi.
Sosyal Demokratların 
her zaman emekçinin 
yanında olduğunu ve 
bunu da sürdürmekte
kararlı olduğunu 
belirten Cem Güler, 
"AKP arkasına aldığı 
oy çokluğu ile istediği 
yasaları çıkartırken 
emekçiyi nedense 
hatırlamadı. Çalışan

insanlarımız biraz verdiği ülkesinde
olsun çıkarlarının 
nerede olduğunu, 
doğrunun nerede 
olduğunu düşün
melerinin zama nı 
gelmiştir, çünkü 
gelir dağılımı Türki 
ye'yi her geçen gün 
kötüye götürüyor" 
şeklinde konuştu. 
AKP hükümetinin 
emekliye verdiği 
2008 zammının
günde bir simit 
parasına yetme 
diğini söyleyen İşçi 
Emeklileri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, "Emeklimizin 
uzun yıllar hizmet

KAŞtDG lî€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

yaşa minin son 
dönemlerini biraz 
olsun refah için de 
geçirmesini 
istemesine nedense 
kulak tıkanıyor" 
dedi.
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
emeklilerin sorun
larını içeren dosyayı 
Milletvekilleri 
aracılığıyla Genel
Merkezlerine ulaştıra 
rak her zaman 
yanında bulun
dukları emek çilerin 
bundan sonra da 
yanlarında olacak
larını söyledi.

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0,224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Derelere atılan atıklar çevresinde oturanları rahatsız ediyordu
YazıYORUMÇarşı Deresi 

temizleniyor
S İlçemizin ortasından geçen Çarşı Deresi her temizlemeden 
kısa bir süre sonra yeniden atıklarla dolduruluyor. Belediye 
ekiplerinin başlattıkları temizleme sırasında dere içinde koltuk, 
masa, araç lastikleri gibi çok çeşitli atıklar da çıkıyor.

Seyfettin -ŞEKERSÖZ 
İlçemizin ortasın
dan geçen ve 
her temizlemenin 
ardından yine 
pislik yuvasına 
dönüşen Çarşı 
Deresi’nde temizlik 
çalışmaları başladı. 
Belediye ekip
lerinin traktörle 
dere içine girerek 
temizlemeye 
çalıştıkları atıklar, 
kamyonlara 
yüklenerek 
götürülüyor.
İlçe pazarının 
olduğu Sah 
günleri pazarcı 
esnafının her 
türlü artığını attığı 
dere içinde çöp
lerin yanı sıra kötü 
bir görüntü ortaya 
çıkması insanları 
rahatsız ediyor. 
Karsak Deresi’nin 
Çarşı Deresi’ne 
olan ayrımından 
itibaren bölgede 
oturan insanların 
her türlü evsel 
atıklarını attıkları 
derede, masadan 
koltuğa, araç 
lastiğinden banyo 
küvetine kadar 
akla gelebilecek 
her türlü 
evsel eşya da 
bulunuyor.
Belediye yetkili 
leri çevrede 
oturanların 
dereyi temiz tut
masını isterken, 
pazarcı esnafının 
da uyarılacağı 
bildirildi.

Çarşı Deresi’ne atılan atıklar çavrede oturanları rahatsız edince temizleme 
çalışmaları başlatıldı. Evsel atıklar ve pazarcıların atıkları kirlilik nedeni

Belediye’ye ait araçlar Çarşı Deresi içine girerek pisi tikleri temizledi. Dere 
ye her türlü pisliğin atıldığı görüldü. (Fotoğraf: Seyfettin ŞEKERSÖZ)

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.mil1iyet/blog/özcan vural

Kızıl elma!...
BÜYÜK koalisyon. O zaman ki adı...
Cumhuriyet Halk Partisi -Milliyetçi 

Hareket Partisi koalisyonu.
22 Temmuz seçimlerinden önce, halk 

arasında yayılmaya çalışılan fısıldı 
gazetesinde söylenen daha doğrusu öyle 
olması istenilen görüntü böyleydi.

Seçimden önce anh-şanh devrimcilerin, 
usta solcuların önerdikleri ittifak bu idi....

"CHP’ye ya da MHP’ye oy verin"
Bu öğüt sosyal demokratlar arasında 

öyle tutuyor ki, bir de bakıyorum, kırk yıllık 
solcu bildiğim biri,

"Benim oyum Milliyetçi Hareket 
Partisine teranesinde.

Gerçi, bazı politikalarına bakıldığında, 
doğruluk payı yok değil,

O ünkü konuşmalar, açıklamalar ha 
Milliyetçi Hareket Partisi, ha Cumhuriyat 
Halk Partisi... Ayni görüş ,ayni çizgi...

Ama, o bugün için, büyük bir yanılgı..
Aslında bu palavranın yedi-sekiz yıllık 

tarihi var.
En devrimci, en solcu kesim en militan 

milliyetçilerle iş tutuyor.
Marksist solun bir bölümü, ırkçılığın 

simgesi kızıl elmada buluşuyor.
Ortak dergileri bile var.
Beraber çalışıyorlar..
Kızıl elma da ne nerdesiniz..

Açıklayayım...
Sayın okurlarım Tarihçiler şöyle yazı 

yorlar.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethet

tiği sırada, Ayasofya karşısında Bizans İm 
paratoru Justinianus’un heykeli dikili 
imiş..

Bizans İmparatoru elinde bir elma tutu 
yor, kırmızı renkte, kızıl elma.

O kızıl elma Batı’yı gösteriyor. Fatih 
Sultan Mehmet öyle yorumluyor.

Bizim Türkçüler "o kızıl elma, Orta 
Asya’yı gösteriyor" diye tutturuyor.

Yani Batıyı değil, Doğuyu, Orta Asyayı 
gösteriyor diyorlardı..

Yanılgı orada başlıyor.
Günümüzde o elma nereyi gösteriyor?
Hazar Denizi’ni mi, Hindikuş Dağları’nı 

mı, Gobi Çölü’nü mü, sosyalist enternas 
yonali mi derken, ortaya çıkıyor ki, bu kızıl 
elma şimdi AKP’yi gösteriyor.

Evet evet AKP’yi..
En sıkışık zamanda, AKP Anayasal ço 

ğunluğu Milliyetçi Hareket Partisine borçlu.
Devlet Bahçeli’nin son 4 -5 ay içinde 

yaptıklarına bakın...
1- Milliyetçi Hareket Partisi 2002’de 

erken seçimde
AKP’nin iktidar yoluna ipek halı döşü 

yor.
2- 22 Temmuz seçimlerinden sonra, 

Meclis açılmadan, Milliyetçi Hareket Partisi 
açılıyor

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı 
turuna başlaması için, gerekli "367’yi ben 
sağlarım" diyor.

3- Şimdi, türban tartışmasında en büyük 
kolaylık yine MHP’den.

Bugünkü Milliyetçi Hareket Partisi yoksa 
örtülü AKP mi?

Sayın Devlet Bahçeli, AKP’nin arka 
bahçesi mi? Ne dersiniz ?

Kritik kararlarda, AKP yalnız kaldığı 
anda, kırmızı alarma ilk koşan Devlet 
Bahçeli.

CHP-MHP ittifakı için, Milliyetçi Hareket 
Partisine oy verenler, aslında AKP’ye oy 
verdiklerini görüyor.

Üzülüyorlar..
Son sızlanma için vakit çok geç. İnsanı 

nasıl yanıltıyorlar değil mi ?
Kızıl elmaya yazık olmuyor mu ?,..

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.mil1iyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Velilere zayıf karne uyarısı
Yarıyıl tatili 25 
Ocak'ta başlayacak, 
öncesinde ise 
uzmanlar "intihar", 
"evden kaçma" 
gibi her yıl yaşanan 
durumların bu yıl 
da yaşanmaması 
için velileri, zayıf 
karne getiren 
çocuklarına karşı 
"ilgili" davranmaları 
konuşunda uyarıyor. 
Gazi Üniversitesi 
Çocuk Psikiyatrisi 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sela 
hattin Şenol yaptığı 
açıklamada kötü 
karne getirdiği için 
sevgi yetersizliği, 
yanlış tutumlar ve 
ilgisizlik gibi olum
suz durumlarla karşı 
laşan çocuk ve gen 
cin kendine olan 
güveninin de tehlik
eye girdiğini söyle
di. Kötü karne ile 
karşılaşan velilerin 
"Neden zayıf 
getirdin" sorusuyla 
sıkıntılı dönemin 
başladığını ifade 
eden Şenol, 
şöyle dedi: 
"Böylece bilgi edin
mede zorluk çeken 
çocuğun, öz saygı

geliştirmesi ve ken 
dine güveni de tehli 
keye girmektedir. Bu 
ise farklı gelişim dö 
nemindeki çocuk ve 
gençlerde, beklen
medik davranışların 
sergilenmesine yol 
açmaktadır. Anne 
baba tepkileri ya da 
içinde bulundukları 
bu olumsuz duygu
lar nedeniyle çocuk 
ve gençler zaman 
zaman medyadan da 
izlediğimiz üzücü 
sonuçlara yol açan 
davranışlar sergile
mektedirler." 
Prof. Dr. Şenol, her 
çocuğun içinde bu 
lunduğu gelişim 
dönemine ve yete 
neğine göre 
başarısının değişe
bileceğini söyledi. 
Ebeveynlerin eğitim

yılı içinde okul ve 
öğretmen ile yeter
ince işbirliği yaptığı 
takdirde, çocuğun 
sınıf içindeki düzeyi
ni ve nasıl bir karne 
alacağının da tah
min edilebileceğini 
belirten Şenol, 
"Bu nedenle 
başarısızlık duru
munda sonuçtan 
çok bu sonuca nasıl 
gelindiğinin değer
lendirilmesi 
önemlidir" dedi. 
Prof. Dr. Selahattin 
Şenol, ayrıca çocu 
ğun bireysel kapa
sitesinin göz 
önüne alınarak 
yeteneklerine uy 
gun, ulaşılabilir 
beklentiler gelişti 
rilmesi gereklili 
ğinin altını çizdi. 
Uzmanlar tatil ile 
birlikte çocuk ve 
ergenlerin ruh 
sağ lığı konusunda 
da birçok uyarıda 
bulu nuyorlar. 
Özellikle kötü 
karne getiren 
çocuk ve ergenlerin 
ders çalışmak 
yerine derse 
ara vermesi 
gerekiyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Muharrem ayının 
girmesiyle birlikte 
hazırlanan 
Aşureler dağıtıl
maya başlandı. 
Ülkü Ocağı 
Gemlik Temsilciliği 
de hazırladıkları

Aşure kaselerini 
İstiklal Caddesi 
üzerinde geçen 
vatandaşlara ikram 
ederek görevlerini 
yaptılar.
Sıcak olarak ikram 
edilen Aşure 
kaselerini alan 
kişiler cadde

kenarında 
kaldırımlarda 
yemenin 
tadını çıkardılar. 
Kaldırımdan geçen 
anne ve çocukları 
da Ülkü Ocağı'nın 
dağıttığı Aşure'den 
alarak yemeği 
ihmal etmediler.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

IsBSIIIUI'lIlIllIlİllllnitlRİ
baytaş www.baytaslnsaat.com.tr

Dondurucu 
soğuklar sürüyor

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

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.
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 Fax: 51317 94

Doğu Anadolu'da 
dondurucu soğuk, 
iç bölgelerde de sis 
etkisini sürdürüyor. 
Doğu Anadolu'da 
Sibirya soğukları 
etkili oluyor.
Bölgede en düşük 
hava sıcaklığı sıfı 
rın altında 29 dere 
ce ile Erzurum'da 
kaydedildi.
Ağrı ve Ardahan'da 
da termometreler 
sıfırın altında 27 
dereceyi gösterdi. 
İç bölgelerde ise 
soğukla birlikte sis 
etkili oldu.
Hava ulaşımında 
aksamalara yola 
çan sis yüzünden 
yurdun bir çok 
yerinde trafik kaza
sı meydana geldi. 
D-100 karayolunun 
Bolu dağı kesi

minde sis nede 
niyle görüş 
mesafesi zaman 
zaman 5 metreye 
kadar düştü. 
Konya'nın Akşehir 
ilçesine bağlı 
Karabulut köyü 
yakınlarında 
kimliği henüz 
belirlenemeyen 
bir kişi, 
donarak öldü. 
Meteoroloji yet 
kililerinin verdiği 
bilgiye göre Sibirya 
üzerinden gelen 
soğuk hava akımı, 
bir kaç gün daha 
etkili olacak.
25 Ocak'tan 
itibaren başlayacak 
kar yağışlarıyla 
birlikte hava 
sıcaklıklarında 
kısmen artış 
görülebilecek

KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
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Hrant Dink’i anarken
Bu topraklarda yaşayan, aynı 

dili konuşan, ama aynı mehzepten 
olmayan insanlar horlanmadılar 
mı?

İnciltilmediler mi?
Öldürülmediler mi?
Sivas Madımak Oteli’nde yakı 

larak öldürülen alevi aydınlarımız 
unutuldu mu?

Alevilere karşı yürütülen sunni 
inancına ait politikalar ile çıkartılan 
haksız yalanlar o büyük kitleyi incit 
medi mi?

Devletin Diyanet İşleri Başkan 
lığında görevli bir tek alevi görevli 
var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı nüfu 
sunun 20-25 milyonu alevi olan bir 
ülkede bir tek Cemevi açtı mı?

Bir Diyanet İşleri Başkanı, Cem 
evini ziyaret etti mi?

Hayır. Etmedi.
Bizim devletimiz, alevi yurttaş 

ların yaşadığı köylere cami yaptırıp 
imam tayin etti.

Bu yanlış politikalar hala devam 
ediyor.

Türkler Anadolu topraklarına 
geldiğinde bu topraklarda yaşayan 
BizanslI rumlar vardı. Ermeniler 
vardı, Türk beylikler ve devletleri 
vardı.

OsmanlInın egemenlik politikası 
tümünü yok etti.

Tarih kitaplarından öğrendi 
ğimize göre, bu topraklarda 
Selçuklu Devleti, daha sonra bu 
devletin yıkılmasıyla Saltuklular

Güne Bakış
Kadri GÜLER • • • , ■

kadri quler@hotmall.com

(1071-1202), Danişmentliler (1080- 
1178) Mengücükler (1072-1228), 
Artuklular (1102-1409), Karaman 
Beyliği, Dükadiroğlu Beyliği, Can 
daroğlu Beyliği, Eşrefoğlulları Bey 
liği, Hamidoğlu Beyliği, Kadi Bur 
hanettin Devleti....

Bugün bu devletler ve beylikler 
neredeler?

Hiçbirinin esamesi bile okun
muyor.

Başbakan din ve vicdan özgür
lüğünü üniversiteye türbanıyla 
gidemeyen kızlarımız için eşitsizlik 
olduğunu savunuyor.

Türbanın dini bir simge olma 
dığını iktidara geldiğinden beri 
söylerken, birden “dini simge olsa 
ne yazar” diyebilirken, alevilere 
yapılanları hiç mi hiç göremedi.

Bu ülkede yaşayan rum vatan
daşları neden Yunanistan’a kaç
mak zorunda kaldılar?

Neden onların malları yağma
landı, işyerleri tahrip edildi.

Ermenilerin sorunu da bir 
başka.

Osmanh döneminde zorunlu 
göçe tabi tutulan Osmanlıya saldır

mayan sivil ermenilerin ne günağı 
vardı.

Önemli olan, bu topraklarda ha 
ngi dinden, hangi inançtan, hangi 
dilden, hangi ırktan olursa olsun, 
insanların kardeşçe yaşayabilme
sidir.

Çoğunluğun azınlığa tahakkü 
mü insanlık suçudur.

Hrant Dink, bu topraklarda 
yaşayan aydın bir ermeni vatan
daşımızda

“Ben, kendi ermeni kimliğimle 
bu topraklarda yaşamalıyım. Ben 
Türkiye Cumhiriyeti’nin ermeni bir 
vatandaşıyım” diyordu.

Türk değilim, ermeniyim diyor
du.

Bundan doğan ne olabilir ki?
Bugün Bulgaristanda, Yunanis 

tan da yaşayan Türk kardeşlerimiz 
de aynı durumda değiller mi?

Onlar da o topraklarda yüzyıl
lardır Türk olarak, ama Bulgaristan 
devleti kurulduktna sonra Bulvar 
vatandaşı, Yunanistan Devlet 
kurulduktan sonra Yunan vatan
daşı olarak yaşamıyorlar mı?

Bulgarların onlara, “Siz Bulgar 

siniz” deme hakları var mı?
Yunanlıların orada yaşayan 

Türklere “siz Yunanlısınız” diye
bilirler mi?

Hrant Dink, insanların ve kala
balıkların içinde yaşayan güvercin
ler gibi hissediyordu kendini.

Özgür, ama ürkek..
Bir ırkçı fanatiğin kendini öldü 

receğinden korkuyordu, buna 
karşın yurdunu terk etmedi.

Demokrasi mücadelesini öldürü 
lesiye kadar sürdürdü.

Bir ruhsuz el, Malatya dan geldi 
ve Hrat Dink’i gazetesinin önünde 
öldürdü.

Hrat Dink cinayeti üzerinden bir 
yıl geçti.

Binlerce kişi bu ermeni aydını 
Türk vatandaşını öldürülüşünün 
birinci yılında saygıyla andı.

Cinayetin katili cinayetten son 
ra yakalandı.

Ama, Türk adaleti bu davanın 
arkasını bir yıldır aydınlatamadı.

İşin içinde devletin polisi, jan
darması, istihbarat birimlerinin 
cirit attığı günbe gün belgelerle 
ortaya çıkıyor.

Hergün bir yeni rezaleti yaşı 
yoruz.

Hrat Dink cinayetini çözmek 
adaletin görevidir.

Çözemezsek, diğer siyasi cina 
yetledeki gibi Türkiye Devleti bu 
ayıptan kurtulamaz.

İnsanlık camiasında kara lekeyi 
üzerinden atamaz.

Bursa’da mesai
saatleri değişiyor
Bursa Valiliği, 
bugünden 
itibaren kamu 
kurum ve 
kuruluşlarının 
mesai saatlerinin 
değiştirileceğini 
bildirdi.
Valilikten kamu

kurumlarına 
gönderilen 
açıklamada, 
kurum ve kuruluşlar 
için özel mevzuat
larında tespit 
edilen çalışma 
saatlerinin 
uygulanmasına

ilişkin esaslar 
saklı kalmak 
kaydıyla, mesai 
saatlerinin sabah 
08.30 -12.30 ve 
öğlen 13.30 - 
17.30 şeklinde 
değiştirildiği 
bildirildi.

BUSMEK’ten Balık pişirme dersi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Edindirme 
Kursları (BUS - 
MEK)’te yemek 
kursuna katılan 
vatandaşlar, 
sofraların vazge 
çilmezi olan balıklar 
hakkında önemli 
bilgiler edindiler. 
Damak tadı 
konusunda deney
imlerini arttırmak ve 
sofralarına yeni 
lezzetler kazandır

mak amacıyla 
BUSMEK’te ücretsiz 
yemek eğitimi 
alan vatandaşlar,

geçtiğimiz 
günlerde de 
‘balık’ konusundaki 
bilgilerini tazelediler.

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

ELEMAN ARANIYOR

Tershanemizde çalışmak üzere 
KAYNAKÇI 
MONTAJCI 

VİNÇ OPERATÖRÜ 
AŞÇI (Bayan olabilir) 

aranmaktadır.
Erdoğan Usta Tershanecilik San. Tic. Ltd. Şti.

Kapaklı Köyü / ARMUTLU 
0.532 235 28 05 ■ 0.226 533 30 60

ÖN MUHAS€B€ 
CUMANI ARANIVOA
Şirketimizin Gemlik'teki Şantiyesinde 

görevlendirilmek üzere,
Bay ön muhasebe elemanı alınacaktır. 

*Lise mezunu (Tercihen Ticaret Lisesi), 
*Office Programlarını iyi derecede 

(özellikle Excel) kullanabilen, 
‘Sürücü belgesi olan, 

‘Askerlik görevini yerine getirmiş, 
‘Sorumluluk alabilecek

Tel: 0.224 2252950-51 
Fax:0.224 2230896

mailto:uler@hotmall.com
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Bursa çetelerden temizlendi
Bursa'da, örgüt suçla 
rina yönelik gerçek
leştirilen operasyon
lar geçen yıla göre 2 
kattan fazla arttı. 
2007 yılında örgüt 
suçlarının önüne 
geçilmesi için çok 
önemli işler yapıl 
dığını vurgulayan 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Ahmet Er, "Bu 
tüm birimlerin uyum 
içinde çalışmasının 
eseridir" dedi. 
Organize suç örgüt
lerine karşı gerçek
leştirilen operasyon
lar kapsamında 2006 
yılında haklarında 
kamu davası açılan 
665 şüpheliden 199'u 
tutuklanırken, 2007 
yılında 455'i tutuklu 
bin 472 kişi hakkında 
kamu davası açıldı. 
2007 yılında Kiraz, 
Çekirge, Uzuneller 
gibi geniş kapsamlı 
başarılı operasyonlar
la kentin kanayan 
yarası haline gelen 
Kamberler'deki uyuş
turucu ve hırsızlık 
suçlarının tamamı 
ortaya çıkarılırken, 

fuhuş çetesi kurmak
la suçlanan pek çok 
travesti de "Sonba 
har" adlı operasyonla 
cezaevine gönderildi. 
Çetelerden temizle
nen Bursa suç oran
larının düşüklüğüyle 
örnek şehirlerden biri 
haline geldi, örgüt 
suçlarının önüne ge 
çilmesi için peş peşe 
gerçekleştirilen ope 
rasyonlar sayesinde, 
işlenen suç oranlarıy
la Türkiye'nin en 
önde gelen şehirleri 
arasında olan Bursa, 
adını son sıralara taşı 
dı. Mala karşı işlenen 
suçlar yüzde 100 ora 
nında düşerken, yıl
lardır bir çözüm bulu
namayan Bursa'nın 
kanayan yarası Kam 
berter Mahallesi de 
2007 yılında temizlen
di. İlk olarak Kamber 
ler'deki esmer vatan
daşlara yönelik ger 
çekleştirilen "Kiraz" 
adlı operasyon kap
samında migren ve 
tansiyon ilaçlarını 
"uyuşturucu hap" 
diyerek madde 

bağımlılarına sattık
ları belirlenen 68 kişi 
hakkında işlem 
yapıldı. Ardından 
Türkiye'de bir ilke 
imza atan narkotik 
polisi "Çekirge" adını 
verdiği operasyonla 
gençlere uyuşturucu 
sattıkları polis karne 
rasıyla görüntülenen 
Roman vatandaşlara 
yönelik 48 kişiyi 
gözaltına aldı. 39'u 
tutuklu toplam 48 kişi 
hakkında 96 milyon 
YTL para ve 840 yıla 
kadar hapis talebiyle 
dava açıldı. Zanlılar 
hakkında 14 ayrı iddi
aname düzenleyen 
savcılık, örgüt şek
linde uyuşturucu 
ticareti yaptıkları iddi
asıyla 6 dosyayı da 
İstanbul'a gönderdi. 
Yine Roman vatan
daşlara yönelik ger 
çekleştirilen "Uzunel 
ler" kod adlı operas 
yonla ailelerinden 
kiralanan çok sayıda 
çocuğa hırsızlık yap
tırdıkları iddia edilen 
organize Roman çete
si de göçertildi. 44 

kişinin evlerine şok 
baskın yapılırken, göz 
altına alınan 4 çete 
liderinin hesapların
daki 500 bin YTL na 
kit, 100 bin YTL'lik 
altın, 50 adet arsa, 
arazi ve ev tapusu ile 
son model 6 otomo
bille el koyuldu. 
Hırsızlık işinde başa 
rılı olan küçük çocuk
ları, "şampiyon" gibi 
lakaplarla motive 
eden şebekenin, 
hırsızlık yapamayan 
çocukların ellerine 
ise naylon poşet 
damlatarak işkence 
yaptırdığı ortaya çıktı. 
Ayrıca çetenin özel 
bankalardaki çelik 
kasalara gizlenmiş 7 
kilogram 800 gramlık 
altını ele geçirildi. 
Ahlak polisi, 
Bursa'da fuhuş çetesi 
kurdukları iddia edi 
len kişilere yönelik 
"Sonbahar" adlı 
operasyon düzenledi. 
Aralarında Gökkuşağı 
Gayleri ve Travestileri 
Koruma Derneği 
Başkanı Ö.Ö. ile 
kocasının da bulun

duğu 12'si tutuklu top 
lam 16 şüpheli hak 
kında, 3 bin 180 yıla 
kadar hapis talebiyle 
dava açıldı. Ayrıca 
fuhuş yapmaları için 
travestilere şiddet 
uygulamakla suçla 
nan örgüt mensupları 
hakkında talep edilen 
cezanın 1.5 katına 
kadar artırılması talep 
edildi. Operasyon 
kapsamında tutuk
lanan bazı travesti 
lerde AIDS ve frengi 
hastalığının çıkması 
Bursa'da büyük 
paniğe yol açtı. Sağ 
İlk Bakanlığı alarma 
geçerken, travestiler- 
le ilişkiye girenlere 
çağrıda bulunuldu. 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı, 2007 yılında 
çetelerin göçertilmesi 
için 455'i tutuklu 
toplam bin 472 
şüpheli hakkında 
146 ayrı iddianame 
düzenledi.
Ayrıca 38 adet fezleke 
ile 187'si tutuklu 
306 şüpheli hakkında 
evrak hazırlandı.
Geçen yılın rakamları

na göre hem tutuklu 
hem de haklarında 
kamu davası açılan 
şüpheli sayısının 
2.2'şer kat arttığı 
gözlendi. 
Bursa'nın 
çetelerden 
arındığını kaydeden 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ahmet 
Er, "Adi suçlarda 
olduğu gibi örgütlü 
suçlarla alakalı 
2007 yılında çok 
önemli işler 
yapılmıştır. 
Bu rakamlar 
tüm birimlerin 
uyum içinde 
çalışmasının 
eseridir" diye 
konuştu.
2006 yılında da 
örgütlü suçlara 
yönelik olarak 199'u 
tutuklu 665 kişi 
hakkında dava 
açılmış, 178 ayrı 
iddianame 
düzenlenmişti.
Ayrıca 122'si 
tutuklu 342 şüpheli 
hakkında da 
17 ayrı fezleke 
hazırlanmıştı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ ....

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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Kesintisiz ulaşımda bir adım daha
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
Uludağ Üniversitesi 
ile Gürsu arasında 
yapımını gerçek
leştirdiği 7 kavşakla 
30 kilometrelik 
güzergahtaki 13 
sinyalizasyon 
teke indi.
Uludağ Üniversitesi 
ile Gürsu arasındaki 
30 kilometrelik 
güzergahta Otosan 
sit, Polis Okulu, 
Yüksek İhtisas, Meri 
nos, Acemler, Orhan 
eli ve Gül Kavşakla 
rı’nın hizmete 
girmesinin ardından 
Özlüce Kavşağı’na 
yapılan üst geçit ile 

açılan alternatif 
yolla bu bölgedeki 
sinyalizasyon 
21 Ocak Pazartesi 
gününden itibaren 
kaldırılıyor. 
Bu güzergahtaki 
Erikli Kavşağı’ndaki 
tek sinyalizasyon 
ise Mimar Sinan 
Köprüsü’nün deva 
mındaki yolun hizme 
te açılmasıyla 
kaldırılacak.
Böylelikle Uludağ 
Üniversitesi ile Gür 
su arasındaki bölge 
de sinyalizasyonsuz 
ulaşım hedefine 
ulaşılmış olacak. 
Özlüce Kavşağı’na 
üst geçit

İzmir Yolu’nda, Özlü 
ce’ye ve Alaattinbey 
Mahallesi’ne giriş ile 
Bursa’ya dönüşlerde 
kullanılan, Özlüce 
sinyalize kavşağı 
21 Ocak Pazartesi 
gününden itibaren 
trafiğe kapatılıyor.

Büyükşehir Belediye 
si, şehir içinde 
kesintisiz ulaşım 
çalışmaları doğrul
tusunda, hizmete 
açtığı Gül Kavşağı, 
Özlüce içindeki 
25 metrelik Uğur 
Mumcu Caddesi 

ile Özlüce 
Kavşağı’ndaki ihti 
yacı giderirken, 
İzmir Yolu’na yaptığı 
üst geçit ile vatan
daşların güvenli 
geçişlerine de imkan 
sunuyor. Alternatif 
geçişlerle ilgili tüm 
hazırlıkların tamam
lanmasının ardın
dan, Özlüce sinyal
ize kavşağı ise 
Ulaşım Koordinas 
yon Merkezi 
(UKOME) kararı ile 
21 Ocak Pazartesi 
gününden itibaren 
araç trafiğe kapatıla
cak.
Özlüce Kavşağı’nın 
kapatılmasıyla 

birlikte, Ertuğrul 
Mahallesi veya 
Özlüce yönünden 
gelip kent merkezi 
istikametine gitmek 
isteyen araçlar, 
Özlüce ile Gül Köp 
rülü Kavşağı arasın
da yeni açılan 25 
metrelik imar yolunu 
kullanabilecekler. 
İzmir Yolu veya 
Alaatinbey istikame 
tinden gelen sürücü 
ler ise yine Gül Köp 
rülü Kavşağı ve 
25 metrelik imar 
yolu üzerinden 
Özlüce veya 
Ertuğrul mahallele 
rine ulaşabilecekler.

Şifc derlerimiz halkımızın iüimİiİi eseri1
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
BursaRay B Etabı’n 
daki test sürüşü 
hızının 85 kilometre 
ye çıktığını, mart ayı 
içinde ücretsiz den
eme seferlerinin 
ardından hattın 
mayıs ayında 
sisteme dahil ola
cağını söyledi. 
Mutat olarak 
sürdürdüğü 
mahalle ziyaret
lerinde, Mimar 
Sinan Mahallesi’ne 
konuk olan 
Başkan Şahin, 
Bursa’da 4 yılda 
çok şeyin değiştiği
ni belirterek, 
“4 yılda ortaya 
çıkan eserler, 
kararlılık ve 
tecrübenin yanı 
sıra halkımızın 
gösterdiği güvenin 
eseri” dedi. 
Bursa’da 2004

yılında başlanılan 
nokta ile bugün geli
nen yer arasında 
çok büyük farklar 
oldu ğunu ifade 
eden Şahin, hizmete 
açılan 10 kavşak ile 
söz verilen kent için 
deki trafik keşmeke 
şinin çözüldüğünü 
söyledi. Hizmetleri 
ihtiyaçlar doğrul
tusunda belirleyip 
hayata geçirdiklerini 
anlatan Başkan Şa 
hin, “Yıldırım’da 
hizmete açılan Mi 
mar Sinan Köprüsü 
ile 6 mahalleyi bir

birine bağladık. Yük 
sek İhtisas, Polis 
Okulu, Otosansit 
Kavşakları ve Yakın 
Doğu Çevre Yolu ile 
ilçedeki ulaşım ağını 
yeniledik. Hiçbir 
zaman oy verenle 
vermeyeni ayır
madık. Çünkü 
bizim amacımız 
insanlığa hizmet” 
diye konuştu.
“Bursaray B etabı 
Mart ayında ücretsiz 
seferlere başlıyor” 
“Eşit hizmet sun
mak bizim asli göre
vimizdir” diyen Baş 

kan Şahin, bunun 
en somut örnek
lerinden bir tanesi 
nin de Bursaray 
B etabı olduğunu 
ifade etti.
Gökdere viyadüğü 
ile Bursaray’ın 
Yıldırım’a bağlandı 
ğını kaydeden 
Başkan Şahin, 
“Hattaki test 
çalışmaları 
sürüyor. Trenler, 
hat üzerinde ve 
özellikle viyadük 
üzerinde 85 
kilometre hızla 
deneme seferleri 
yapı yorlar. Mart 
ayı baş larında 
Bursaray B etabında 
ücretsiz deneme 
seferlerine başlan
ması planlanıyor. 
Nisan-Mayıs 
aylarında ise 
hattın düzenli olarak 
seferlere başla
masını hedefliyo 
ruz” diye konuştu.

Danimarka ve 
Norveç’te Kongre 

Merkezi incelemesi
Bursa’nın çehresini 
değiştirecek büyük 
projelerden Atatürk 
Kongre Kültür Mer 
kezi ile ilgili çalış
malar tüm hızıyla 
sürerken, Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in başkan
lığındaki bir heyet, 
kongre ve kültür 
merkezlerinde ince 
lemelerde bulun
mak üzere Dani 
marka ve Norveç’i 
kapsayan bir 
geziye çıkıyor. 
Başkan Şahin’le 
birlikte Büyükşehir 
Belediyesi İmar Ko 
misyonu üyeleri ve 
ilgili bürokratların
dan oluşan 16 kişi
lik heyet, 20- 24 
Ocak tarihleri 
arasında Danimar 

ka’daki Kopenhag 
Kongre Sarayı ile 
Norveç’teki Opera 
Hause’da incele 
melerde bulunarak, 
her iki yerin işletme 
sistemleriyle alakalı 
yetkililerle görüşe
cek. Heyet, iki 
İskandinav ülkesine 
yapacağı incele 
meler sonrasında 
24 Ocak Perşembe 
günü Türkiye’ye 
dönecek.
Danimarka’nın son 
dönem yapılarından 
ünlü mimar Hennig 
Larsen’in projelen 
dirdiği ve 2 yıl önce 
hizmete açılan 
41 bin metrekare 
alan üzerine inşa 
edilen Kopenhag 
Kongre Sarayı, 
442 milyon dolara 
mal olmuştu.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Bursa’da 
trafik kazası 

1 ölü
Bıırsa'da meydana 
gelen kazada bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Kaza, önceki akşam 
Bursa-Ankara yolun
da Çevik Kuvvet 
önündeki üst 
geçidin altında 
meydana geldi.
Üst geçidi kullanmak 
yerine araçların 
arasından 
karşıdan karşıya

geçmek isteyen 
78 yaşındaki 
Hamid Gültekin'e, 
İsmail Çalışkan 
idaresindeki 
16 J 9880 plakalı 
otomobil çarptı. 
Yaşlı adam, kaldırıl 
dığı Devlet 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti. 
Kazayla alakalı tahki 
kat devam ediyor.

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

itfanı
— llllllllllllllll|IMW

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Kardeşim döven şahsı bıçakladı
Bursa'da bir kişi, 
kardeşini darp 
eden şahsı bıçakla 
yaraladı.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gün 
saat 15.00 sıralarında 
merkez Osmangazi 
ilçesi Atatürk

Caddesi'nde daha 
önce kardeşini darp 
eden Recep Y. (29) ile 
karşılaşan S.Y. (27), 
şahısla tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesi sonucu 
çıkan kavgada S.Y, 
Recep Y.'yi sol

baldırından 
bıçakladı. Aldığı 
bıçak darbesiyle 
kanlar içinde kalan 
Recep Y., Bursa 
Valiliği yanındaki 
polis noktasına 
sığındı. Yaralı genç, 
olay yerine çağrılan

ambulansla Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Polis kavgaya 
karışan 4 kişiyi 
gözaltına alırken, 
olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

Çalıntı bilgisayar malzemelerini 
polise satmaya kalkınca yakalandılar
Bursa'da, çalıntı 
bilgisayar 
malzemelerini 
müşteri zannettiği 
polise satmaya 
çalışan genç 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, hırsızlık

suçundan sabıkalı 
E.K.'nin (19) 
merkez Osmangazi 
ilçesi Başaran 
Mahallesi'ndeki 
bir evden çaldığı 
bilgisayar 
malzemelerini 
yol üzerinde

satmaya çalıştığı 
ihbarını alan 
polis, Yalova 
yolu üzerinde 
bulunan zanlının 
yanına gitti.
Müşteri 
kılığındaki 
polis, çalıntı

bilgisayarları 
satmaya 
çalışan E.K.'yı 
gözaltına aldı. 
Zanlı, emniyetteki 
sorgulamasının 
ardından 
adliyeye 
sevk edildi.

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ
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.

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

s

Ifeı

50?

Okulun çelik kasasından altın.
para ve telefonları çaldılar

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir lisenin 
müdür başyardım
cısının odasına 
pencereden giren 
kimliği belirsiz kişi 
veya kişiler, odada
ki anahtarla açtıkları 
çelik kasadan para, 
altın ve 4 adet cep 
telefonunu alıp 
kaçtı.
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir lisenin 
müdür başyardım

cısının odasına 
pencereden giren 
kimliği belirsiz kişi 
veya kişiler, odada
ki anahtarla açtıkları 
çelik kasadan para, 
altın ve 4 adet cep 
telefonunu alıp 
kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, Tophane 
Endüstri Meslek 
Lisesi Başmüdür 
Yardımcısı Faik 
Kaymaz'ın odasına 
pencereden giren 
kişi veya kişiler,

anahtarla açtıkları 
çelik kasadan 4 
adet Cumhuriyet 
altını, 495 YTL 
para, 4 adet cep 

telefonu ve 1 adet 
müzik çaları alıp 
kaçtı. Polise 
başvuran 
Kaymaz, olayla 
ilgili ifade verdi.

Polis, okulun 
çelik kasasını 
soyan hırsızların 
yakalanması için 
geniş çaplı soruş
turma başlattı

Kaçak tütün ve sigara operasyonu
Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesinde 
kaçat tütün ve 
sigara ele geçirildi. 
Diyarbakır'dan 
Mustafa kemal 
paşa'ya kaçak 
tütün ve sigara 
getirileceği 
ihbarını alan 
Mustafakemalpaşa 
Emniyet Müdürlüğü

ekipleri, 115 kilo
gram kaçak tütün 
ve 320 paket 
yabancı menşeli 
kaçak sigara 
ele geçirdi. 
Diyarbakır’dan 
kargo ile gönderilen 
kaçak tütün ve 
sigarayı ismi 
açıklanmayan 
kargo şirketine

giderek teslim 
almak isteyen İ.F. 
(31) ve N.K (44) 
isimli şahıslar, 
karşılarında polisi 
görünce neye 
uğradıklarını şaşırdı. 
Zanlılar çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
tutuksuz yargılan
mak üzere 
serbest bırakıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Düşünsel Boyut 

Yelda BAYKIZ 
e-mail: yeldabykz@gmail.com

Gemlik İskele Otoparkı’na 
Hoşgeldiniz!

Yıllardır özlemini çektiğimiz otopar kı 
mız sonunda yanlış düzenlemeler sonucu 
kendiliğinden ortaya çıktı. Vatana millete 
hayırlı olsun. Güle güle kullanın...

İlçemiz her gün daha da artan bir araç 
ordusuyla karşı karşıya. Bunun böyle ola
cağını daha 1990’ların başında anlamaya 
başlamıştık. (Kaldı ki, daha gerilere daya 
nır bu olay. Rahmetli Menderes o müthiş 
öngörüsüyle yolları yapmaya başladığın
da muhalefetteki Rahmetli İnönü: "Uçak 
mı indireceğiz?" diye sorduğunda Mende 
res 50 sene sonra bunların bile dar gele
ceğini söylemiş.) 
' İlçemizde 1990’lar'dan itibaren hiçbir 
önlem alınmamış, resmen bu güzelim yeri 
miz hak ettiği değeri bulamamıştır..

Bakıyorsunuz, Dört Yol Kavşağı'ndan 
Meydan'a gelene kadar arap saçına dön
müş bir trafik. Cuma günü İstiklâl Cadde 
si’nde gidiyorum Bilecik plakalı bir araç 
yanımda durdu. Şoför sordu: "Otopark 
varmış hanımefendi ne tarafta acaba?" 
Ben de: " Bu tarafa 15 dakikalığına koya
bilirsiniz" dedim Yani ne otoparkımız var 
elle tutulur ne de derme çatma olsa da 
onu belirten bir tabela....

Havuzun olduğu yer zaten hiç çek
ilmiyor. Korna sesleri, trafik polislerinin 
sert anonsları ve elbette bunun sonucun
da da görüntü ve ses ki'rl'i'lVği...

Şimdi bizim tek turistlik yerimiz lokan
talar, (Kumla'dan bahsetmiyorum) bu 
kadar karmaşa ve düzensizlikten sonra 
buraları bile denizi görmüyor. Böyle mi 
olması gerekirdi? Eskiden günbatımını 
Gemlik'te izlemeye özel gelirlermiş. 
Günümüzde yeller esiyor. Çünkü,denizi 
görmek olanaksızlaştı.

Her türlü araç orada; koskoca belediye 
otobüsleri, taksiler, minibüsler...

Ağız tadıyla deniz manzaralı balık 
yenecek sözüm ona...

Yazık çok yazıkkkk..
Ya da her iki sahil.
Nereyi saysak çıkar bir yol yok. 

Yetkililer de gereken önlemi alamıyor 
polisler de buna dahil...

Şunu da belirtmeden edemeyeceğim; 
mevcut Başkanımızı başlı başına 
eleştirmek yanlış olur.

Alt yapı hazırlanmamış önceden de.
Yani geçmişten bu yana kim geldiyse 

ilçemize hiçbir şey katamamış bu konu
da..

•Ç ABONE OLDUNUZ W
liiMluıiııiı ılıul lunul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■U u UMU
Kendi Özel besimiz Karbaolıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÛCRETSİZltESİllIHİZMEIİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman 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 

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

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel s 513 33 21)

KABADAYI 14.00 - 19.00 - 21.30
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA I 1.30 - 14.15 - 16.45 - 19.15 - 21.15
ATLAS SİNEMASI
BEYAZ MELEK 14.00 - 16.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Iznikspor: 1 Yıldırım Belediyespor: 1

YILDIRIM

LV

ijKiEiiaı» -n

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2007-2008 Futbol 
Sezonu 1. Küme 
A Genç takımlar 
maçları start aldı. 
Gemlik Atatürk 
Stadında oynanan 
ve baştan sona 
çekişme içinde 
geçen maçta 
İznik ve Yıldırım 
Belediyespor 
takımları yenişeme 
yerek ilk hafta 
puanları paylaştılar. 
Rakibine oranla 
başa daha iyi 
başlayan Iznikspor, 
16 dakikada Neca 
ti'nin şık golüyle 
1-0 öne geçti. 
Farkı açabilmek 
için yakaladığı 
gol pozisyonlarını 
gole çeviremeyen 
Iznikspor 
soyunma odasına

Birinci küme A gençler maçları başladı

1-0 önde gitti.
İkinci yarıda daha 
derli toplu ve 
hücumu düşünen 
Yıldırım Belediye 
spor, aradığı gole 
68 dakikada kavuştu. 
Bu dakikada kale 
önünde yaşanan 
karambolde topa

son dokunan 
Fuat takımının 
beraberlik golünü 
Iznikspor ağlarına 
gönderdi. 
Maçın kalan 
dakikalarında 
her iki takımında 
öne geçme 
mücadelesi

gol getirmeyince 
maç 1-1 sona erdi.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Erdinç Derya (8) 
Erkal Kılıç (8) Savaş 
Ahmetoğlu (8) 
İZNİKSPOR : 
Semih (5) Yağızhan

(5) Yusuf (5)
Ethem (5) İlkay (5)
Mehmet (5)
Aykut (4) (Mehmet 4)
Ersoy (5) Onur (6)
Necati (6) (Samed 3)
Mevlüt (4) 
(Erdoğan 4) 
YILDIRIM Belediye : 
Mehmet (5) Fatih (5) 

Ahmet (6) Özgür (5) 
Osman (5) Erkan (5) 
Cihan (5) (Ümit 1) 
Fut (6) Ramazan (6) 
Ömer (4) (Uğur 4) 
Mehmet (5) 
GOLLER : Dk. 16 
Necati (İznik) Dk. 68 
Fut (Yıldırım 
Belediye)

Hidoyeniden işbaşında: 101-94
Amerikan 
Profesyonel Basket 
bol Ligi'ne (NBA), 
TSİ bu sabaha karşı 
oynanan 11 maçla 
devam edildi.
Hidayet 
Türkoğlu'nun for
masını giydiği Orlan 
do Magic, sahasında 
Portland Trail Bla 
zers’ı 101-94 yener 
ken, milli basketbol- 
cu 20 sayıyla takı 
minin en skorer 
oyuncusu oldu.
Karşılaşmaya ilk 5'te 
başlayan ve 38 daki
ka sahada kalan 
Türkoğlu, 2 kez kul
landığı 3 sayılık 
atışların 1'inde 
başarılı olurken, 14 
kez denediği 2

sayılık atışların 8'ini 
sayıya çevirdi. 2 kez 
geldiği faul çizgi 
sinde de 1 isabet 
çıkaran Türk oğlu, 
karşılaşmada 20 

sayı, 8 ribaunt ve 5 
asistlik performans 
sergiledi.
5 oyuncunun çift 
haneli rakamlara 
ulaştığı Magic'de 

Türkoğlu'nu 16 sayı, 
5 asist ve 4 ribaunt- 
la Rashard Lewis 
takip etti. 15 sayı, 5 
ribauntla oynayan 
Maurice Evans ve 10 
sayı, 14 ribauntla 
oynayan Dvvight 
Howard da gali
biyete katkı 
sağladılar. 
Blazers'da ise 25 
sayı, 7 asist ve 5 
ribauntla oynayan 
Brandon Roy maçın 
en skoreri olsa da 
yenilginin önüne 
geçilemedi. Roy'u 
22 sayı, 6 ribauntla 
Travis Outlavv ile 
12'şer sayıyla 
Lamarcus Aldridge 
ve Martell VVebster 
takip ettiler.

BJK’dan en iyi 
2. yarı başlangıcı
Turkcell Süper 
Lig'de 
Kasımpaşa'yı 
yenerek 19. 
haftayı 3 puanla 
kapayan Beşiktaş, 
son 5 yılın en 
iyi 2. yarı 
başlangıcını yaptı. 
Siyah-beyazlılar, 
şampiyonluğa 
ulaştığı 2002-03 
sezonundan bu 
yana ilk kez ligin 
ikinci yarısındaki 
ilk iki maçını da 
kazandı. Bu sezon 
ikinci yarıya 
Konyaspor gali
biyeti ile başlayan 
"Kara Kartallar", 

Kasımpaşa 
karşısında da 3 
puana 4 golle 
ulaşarak, 18 ve 
19. haftaları 3'er 
puanla kapama 
başarısı gösterdi. 
Siyah-beyazlılar, 
2006-07, 2005-06, 
2004-05 ve 
2003-04 sezonların
da, ikinci yarının 
ilk iki maçını 
birden kazana

mamış, 2002-03 
sezonunda ise 
18. haftada 
Bursaspor'u, 
19. haftada da 
Kocaelispor'u 
yenmişti.
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İyot bebeğin 
zihnini geliştiriyor Çocuğunuz obez mi?

Anne adaylarının 
mevsim dışı sebze 
ve meyvelerden, az 
pişmiş etlerden uzak 
durmasını isteyen 
diyetisyen Rabia 
Kaya, "Yetersiz 
demir alımı da anne 
ve bebekte anemiye 
yol açıyor" dedi. 
Doruk Sağlık Grubu 
bünyesinde her 
ay düzenlenen 
"Gebelikte Sağlıklı 
Beslenme" konulu 
seminere katılan 
farklı hamilelik 
dönemlerindeki 
bayanlara Doruk 
Sağlık Grubu 
Diyetisyenlerinden 
Rabia Kaya, önemli 
uyarılarda bulundu. 
Gebelerde ve bebek
lerde yetersiz 
beslenmeyle ilgili 
sağlık sorunlarına 
dikkat çeken Kaya, 
"Yetersiz demir alımı 
ve demir emilimini 
güçleştiren faktör
lerin diyette fazla 
bulunması anne ve 
bebekte anemi 
rahatsızlığına yol 

açıyor. Yetersiz 
alınan folik asit 
bebeklerde Nöral 
Tüp Defekti 
hastalığının tetikleyi- 
çisi oluyor" dedi. 
İyotlu tuz kullanıl
masının önemine 
dikkat çeken Kaya, 
"İyot, bebeklerin 
anne karnında 
bulundukları süre 
içerisinde zihinsel 
gelişimleri açısından 
oldukça önemli. 
Yetersiz alınan iyot 
zihinsel yönden 
gelişmemiş bebek 
riskini arttırıyor. 
Ancak yemeklerde 
kullanılan tuz mik
tarında aşırıya 
kaçılmaması gereki 
yor. Ayrıca mevsim 
dışı sebze ve 
meyvelerden kaçınıl
malı. Hamileler, 
özellikle az pişmiş 
etlerden uzak dur
malı, şekerli, unlu ve 
yağlı besinleri de 
olabildiğince az 
tüketmeye özen 
göstermeli" diye 
konuştu.

Obezite yani şiş
manlık tanısını tek 
başına ağırlığa ba 
karak koymak doğru 
değildir. Beden kitle 
indeksi denilen ve 
kilonun boy ile bir
likte hesaplanması 
ile elde edilen değer 
bize çocuğun şiş
man olup olmadığını 
söyleyecektir.
Çocuklarda boy, kilo 
ve kafa çevresi bü 
yümesi daha önce
den hazırlanmış 
tablolara bakılarak 
değerlendirilir. Aile 
Hekimliği Uzmanı, 
Clinica Gayrettepe 
Tıbbi Direktörü Dr. 
Eren Eroğlu yazdı. 
Bu tabloları kulla
narak çocukların 
yaşıtlarına göre ne 
durumda olduğu 
söylenebilir. Asıl 
önemlisi ise yine bu 
tabloları kullanarak 
çocuğun kendi için
deki büyüme ve 
gelişmesinin takip 
edilebilmesidir.
Çocuk aynı yüzde 
gurubu içerisinde 
kalarak büyüme ve 
gelişmesini' sürdüre
biliyor mu görmek 
sağlığını değer
lendirmekte çok 
önemlidir. Örneğin 
kronik hastalıklarda 
yada beslenme 
bozukluklarında tab 

loya bakıldığında 
çocuğun bir önceki 
ölçümlerine göre bir 
alt gruba düştüğü 
rahatlıkla tespit 
edilebilir.
Sekiz yaşında ve 36 
kilo olan bir erkek 
çocuğun boyu 140 
cm.den kısa ise faz 
la kilolu demektir. 
Kendi doktoru yada 
çocuk endokrino- 
logu tarafından 
değerlendirilip baş 
ka bir hastalığı 
olmadığı belirlenen 
çocuğa genellikle 
abur cubur yemenin 
kaldırılması ve daha 
fazla egzersiz tavsi 
ye edilir.
Özellikle son yıllar 
içerisinde çocuklar
da şişmanlık korku
tucu boyutlarda art
makta. Bu dert özel
likle zengin ülkelerin 
sorunu gibi görünse 
de fakir ülkelerde 
bile şimdiden önlem 
alınması gereken 
boyutlara varmış 
durumda. Bunda iki 
önemli etken rol 
oynamakta; birincisi 
ve en önemlisi aşırı 
ve gereksiz kalori 
tüketimi İkincisi ise 
hareketin azalması. 
Geleneksel beslen
me yerini alan fast 
food yiyecekler, bol 
yağlı ve şekerli abur 

cuburlar, kolalı içe
cekler, içine şeker 
katılmış yalancı 
meyve suları, artan 
yiyecek içecek 
reklamları, dinmek 
bilmez iştah ve 
tüketme ihtirası 
serseri mayınlar gibi 
çocuklar arasında 
dolaşmaktadır. Her 
gereksiz lokma ile 
alınan fazla enerji 
ise yağ olarak 
depolanır. 
Hareketsizlik mo 
dern çocuğun eksik
liklerinin başında 
gelir. Televizyon ve 
bilgisayar başında 
geçen saatlerin ala
bildiğine uzaması, 
sporun sadece ba 
sından takip edilen 
eğlenceye dönüş 
mesi, mahalle ara 
larındaki top saha 
larına birer birer 
apartman dikilmesi 
ve bunların açığını 
kapayacak yeni 
saha inşasının 
parasal yükünün 
altından kalkılama 
yacak gereksiz 
tesisler olduğunun 
düşünülmesi spor 
yapma isteğini ve 
fırsatını çok azalt
maktadır. Dolayısı 
ile çok yiyen ve 
bunları yakmak için 
hiç hareket etmeyen 
bir nesil yetişmekte

dir. Bugünün şiş
man çocukları 
yarının hantal, 
üretemeyen ve 
müzmin hastalı larla 
uğraşmak zorunda 
olan yetiş kinleri 
anlamına gelir. Yani 
olaya biraz 
kötümser bakmaya 
kalktığınızda bu 
hızla artan şişman
lama eğiliminin bir 
kaç nesil sonra 
ülkenin geleceğini 
tehdit eder seviyeye 
ulaşacağını tahmin 
etmek işten bile 
değildir.
Yapılması gereken
leri tartışmaya 
başladığımızda en 
önemli görevin anne 
ve babaya 
düştüğünü görürüz. 
Çünkü şişmanlığın 
sebepleri arasında 
hormonlara yada 
genlere bağlı 
hastalıklar çok 
küçük bir yer tutar; 
asıl nedeni çocuk
luktan itibaren edini 
len yanlış beslenme 
alışkanlıkları oluştu
rur. Çocuk neyi nasıl 
verirseniz o şekilde 
yemeyi öğrenir ve 
daha sonra talep 
etmeye başlar. Doğ 
runun ne olduğunu 
bilen anne ba ba ço 
cuklarına da doğ 
ruyu öğretecektir.
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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 qq 95
Orm.Böl.Şef. . 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcı lığı 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

K OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

T
TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
21 Ocak 2008 Pazartesi 

FATİH ECZANESİ 
Hamidiye Mh. Orhangazi Cd. 
No: 3 Tel: 5139127 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2958

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-Rc: rncılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yıldız Bayanlar 
İl Voleybol 
birinciliğinde 
ikinci devrenin 
ikinci maçına 
çıkan Zeytinspor 
rakibi Büyükşehir 
Belediyespor 
karşısında varlık 
gösteremeyerek 
3-0 yenildi. 
İlçe Atatürk 
Spor Salonu’nda 
aun oynanan ve 
baş hakemliğini 
Nevin Mumcu'nun 
yaptığı maçta 
yardımcılığını 
Haşan Kapu yaptı. 
Maçın Masa 
Yazı Hakemliğini 
Hazer Gezer, 
çizgi hakemliklerini 
ise Emine Yaşar 
ve Sibel Bilgin 
yaptı.
Zeytinspor karşısın
da üstün bir oyun 
sergileyen Büyük 
şehir Belediyespor 
ilk seti 25-16 aldı. 
İkinci seti 25-17 
alan Büyükşehir

Belediye üçüncü alarak maçtan
seti de 25-17 3-0 galip ayrıldı.

TEŞEKKÜR
Başarılı el ameliyatı ile beni sağlığıma kavuşturan 

Muammer Ağım Devlet Hastanesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Op. Dr. Engin AKGÜN’e 
ve ekibine Narkozitör Dr. Nilgün Hanım 'a 
diğer anestezi uzmanına, Ortopedi Bölümü 

hemşirelerine ve personeline teşekkür ederim

K. Emel kuzu

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

İleni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
Sezonluk Abone Fiyatı: 35.00-YTL
TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546 517 52 82
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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

7 yıl içinde Gemlik’in nüfusuna 15 bin kişi eklendi

mM nfcıı 9İ bin IS tUıı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan nüfus 

sayımına göre, Gemlik merkez nüfusunun 78 bin 945, 
beldelerin toplam nüfusunun 19 bin 140 ve Gemlik’in 
toplam nüfusunun 98 bin 85’e ulaştığı öğrenildi. 
Umurbev’in nüfusu 3 bin 217, Küçük Kumla’nın nüfusu 
6 bin 130, Kurşunlu’nun nüfusu ise 2 bin 195 olarak 
saptandı. 2000 yılında yapılan sayımlarda, ilçemizin 
nüfusu 63 bin olarak belirlenmişti. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
_guler@hotmail.com

Çoğalıyoruz
Gemlik’in son nüfus sayımına göre 

2000 yılı nüfusuna göre 15 bin kişi art
mış.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
ev ev gezilerek yapılan nüfus sayımında 
Gemlik merkez, Kurşunlu, Küçük Kumla 
ve Umurbey beldeleri ile, köylerinin top 
lam nüfusunun 98 bin 85 kişi olduğu 
belirlenmiş.

Gemlik Merkezinin nüfusu ise 78 bin 
945 kişi.

En kalabalık belde ise Küçük Kum 
la'da yaşan lan n sayısı 6 bin 130 kişi. 5'de

Yeni bir 
yağışlı 
hava 

geliyor
Yurdun batı kesimleri 
yarından itibaren 
yağışlı havanın etkisi 
altına girecek.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
gün'den yapılan 
açıklamada, Marmara 
Bölgesi sağanak ya
ğışlı geçeceği ve sis 
beklendiği bildirildi.

Bursa Kızılay Kan Merkezi kampanya başlattı

Bursa Kızılay Kan 
Merkezi tarafından 
periyodik olarak 
uygulanan Kan 
Bağışı Kampanyası 
dün Belediye Düğün 
Salonu’nda başladı. 
Kızılay Kan Merkezi 
yetkilileri, her geçen 
gün vatandaşların 
kampanyalara ilgi 
gösterdiğini belirtti. 
Haberi sayfa 2’de

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

Kuvvetler ayrılığı...
Bizim güçlü başbakan gemileri yaktı.. 
Saltanat dönemine özlem duyuyor..
Aldığı yüzde 47 oyla ulusun denetimini 

eline geçirdiğini düşünüyor.
Hiçbir kural ya da kurumu beğenmiyor, 

takmıyor..
Oysa;
Türkiye Cumhuriyeti'nin benimsediği ve 

uyguladığı bir yönetim yapısı vardır..
Başbakana bu yönetim yapısını anımsat

mak ve belletmek gerekmektedir..
Ben yurttaş olarak bir adım atıyorum..
Başbakana yapısal anlamda temel bir 

bilgi vermek istiyorum.
Kuvvetler ayrılığı, Fransız aydınlanmam 

düşünür Baron de Montesquieu tarafından 
ortaya atılmış olan, demokratik devlet yöne
timini düzenleyen bir modeldir.

Bu model içinde devlet çeşitli birimlere
I ayrılmıştır, lier birimin ayrı ve bağımsız 

gücü ve sorumluluk alanları vardır. Bunun 
yanında her birim bir diğerinin güç kullanımı 
üzerine sınırlamalar getirebilmektedir. Dev 
let birimleri genel olarak yasama, yürütme 
ve yargıdan oluşur.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin taraftarları bu 
ilkenin demokrasiyi koruduğunu ve zorba, 
totaliter hükümetlere engel olduğunu 
savunurlar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuvvetler ayrılığı 
ilkesine dayalı bir yapısı vardır. Yasama, 
Yürütme ve Yargı erklerinden oluşan üçlü 
kuvvet ayrılığı ilkesi temel alınmıştır.

Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkede 
Cumhurbaşkanı, Devlet'in başıdır. Bu sıfatla 
Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin 
birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulan
masını, Devlet organlarının düzenli ve 
uyumlu çalışmasını gözetir.

Başbakan, Türkiye Cumhuriyetinde de 
yürütmenin başıdır. Bakanlar Kurulu'na 
başkanlık eder. Hükümeti ve icraatlarını 
yönetir. Türkiye Cumhuriyetinde her bir 5 
yılda bir genel seçimle oluşan Meclis 
tarafından Başbakan, 5 yıl süre ile seçilir.

Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun Başkanı 
olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini 
sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin 
yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu bu 
siyasetin yürütülmesinden birlikte sorum
ludur. Her Bakan, Başbakan'a karşı sorumlu 
olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden 
ve emri altındakilerin eylem ve işlem
lerinden de sorumludur.

Başbakan, Bakanların görevlerinin 
Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine 
getirilmesini gözetmek ve düzeltici tedbirleri 
almakla yükümlüdür.

Yargı organları; Türk Halkı adına bağım
sız olarak görev yapar.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
hakim ve savcıların tayin, terfi ve atama 
işlerinden sorumludur.

En üst mahkeme Yargıtay'dır ve son 
karar verici mekanizmadır. Aldığı içtihat 
kararları bağlayıcıdır.

Anayasa Mahkemesi ise Cumhurbaşkanı 
veya yeterli sayıda imza sahibi milletvekil
lerinin müracaatı ile, yasaların Anayasa'ya 
uygunluğunu denetleyerek, yürürlüğe 
girmesine ya da iptaline karar veren son 
mercidin Ayrıca Yüce Divan olarak görev 
yapar.

Danıştay idari davaların bakıldığı yargı 
organıdır. Aldığı kararlara Yürütme uymak 
zorundadır.

Sayıştay ise tüm kamu kurum, kuruluş ve 
iktisadi teşebbüslerin muhasebat sistemini 
denetlemekle yükümlüdür.________________

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
tarafından 
periyodik olarak 
uygulanan 
Kan Bağışı 
Kampanyası 
Belediye 
Düğün Salonu’nda 
başladı.
Kan Merkezi 
Doktorlarından 
Yalçın Yıldız'ın 
gözetiminde 
formlarını dolduran 
vatandaşlar kan 
vermeye elverişli 
iseler ilgili 
hemşireler 
tarafından 
kanları alınıyor. 
Kan bağışını 
kendisine ilke 
edinen kişilerin 
verdiği kanların 
bir can 
kurtardığını 
hatırlatan 
Kızılay Kan 
Merkezi yetkilileri 
her geçen gün 
vatandaşların 
kan verme 
alışkanlıklarının 
çoğaldığına 
dikkat çekiyorlar.

"ITT

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
tarafından organize 
edilen Uğur Böceği 
Yalçın Özden 
Fiyatrosu Perşembe 
günü Tiyatro sever
lerle buluşacak. 
Gündüz gösteriminde 
FSO Gazi İlköğretim 
Okulu ve Şehit 
Etem Yaşar ilköğre

tim Okulu öğrencile 
rine sahnelenecek 
olan oyun akşam 
saat 20.00 de 
ise büyüklere 
oynanacak.
Neşeli ve eğlenceli 
bir akşam geçirerek 
Tiyatro sevgisini 
yaşamak isteyenler 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
"Böyle başa böyle 
peruk" isimli 
oyunu izleyebilirler.

YALCIN ÖZDEN •MEHMET ÖZDEN • GAMZE ATICI < 
• FİGEN OZMIŞ «ÖMER ÖZDEN

. ^4. (M. £00 8
Milattı s CKNCİZ eoŞKUNBR ’

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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7 yıl içinde Gemlik’in nüfusuna 15 bin kişi eklendi 

Gemlik’in nüfusu 
98 bin 85 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan nüfus 
sayımına göre, Gemlik merkez nüfusunun 78 bin 945, 
beldelerin toplam nüfusunun 19 bin 140 ve Gemlik’in toplam 
nüfusunun 98 bin 85’e ulaştığı öğrenildi. 2000 yılında yapılan 
sayımlarda, ilçemizin nüfusu 63 bin olarak belirlenmişti.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından 
dün açıklanan 
rakamlara göre 
Gemlik’in 
nüfusu 78 bin 
945 olarak 
belirlendi.
2000 yılında 
yapılan sayımla 
63 bin olan ilçe 
nüfusu geçen 
7 yıl içinde 
yaklaşık 15 bin 
kişi artış 
gösterdi.
Gemlik merkez 
nüfusu 78 bin 
945 olurken

toplam Gemlik 
nüfusu ise 
98 bin 85 oldu. 
Öte yandan 
ilçe merkezinde 
erkek nüfus sayısı 
39 bin 674 olurken 
kadın sayısı 
ise 39 bin 271 
olarak birbirine 
yakın olarak 
belirlendi.
Kurşunlu belde 
nüfusu 2 bin 195, 
Umurbey belde 
nüfusu 3 bin 
217 ve Küçük 
Kumla belde 
nüfusu da 
6 bin 130 olarak

açıklandı. 
Kurşunlu 
beldesinde 
erkek nüfusu 
bin 122, kadın 
nüfusu bin 73 
olurken, 
Küçük Kumla'da 
erkek nüfusu 
3 bin 132, 
kadın nüfusu 
ise 2 bin 998 
olurken, 
Umurbey 
beldesinde 
kadın nüfusun 
erkek nüfusuna 
oranla fazla 
olduğu görüldü. 
Buna göne

Umurbey 
beldesinde 
bin 591 erkek 
bulunurken 
kadın sayısı 
bin 626 olarak 
belirlendi. 
Öte yandan 
Bursa Büyükşehir 
nüfusunun da 
artarak 1 milyon 
979 bin 999 
kişiye ulaştığı 
açıklanırken, 
diğer ilçelerle 
birlikte Bursa 
il nüfusu ise 
2 milyon 
439 bin 876 
olarak belirlendi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yanlış hesap Ankara’dan döner!...
Laik niteliğini kaybeden bir rejimin asla 

demokrasi olamayacağını yaşları Cumhuri 
yetle bir olanlar anlar..

Din üstünden siyaset yapanlar muhalif 
lerini “Allah’la karşı karşıya getirme” kur
nazlığı içinde davranırlar hep.

Kurmaya çalıştıkları baskının, yutturma- 
canın mesajı, sanki onlara karşı gelmek 
Allah’a karşı gelmektir!

Oysa burada mesele dinle değil, özgür
lüklerle ilgilidir.

Anayasa Mahkemesi’nin aldiği karar, 
koyduğu yasak, türbanı laiklikle bağlantılı 
gördüğü içindir.

Türbanı serbest bırakan bir üniversitede 
laik eğitim yapılamayacağı içindir.

Yasağın gerekliliğini savunanlara yöne
lik tehditkâr saldırılar, kışkırtıcı odakların, 
bundan rant sağlayanların “isteyen taksın” 
demeye razı olmayacaklarını gösteriyor.

Korkulan olursa, yani yasağın kalkmas- 
ndan sonra “takmamak yasak” terörü es 
meye başlarsa ne olacak?

İktidar yasağı kaldırmak için harekete 
geçmeden önce, böyle bir tehlike var mı; 
dürüstçe ve cesaretle onu aramalıydı.

Kurumlar arasında birlik sağlanmalıydı..
Değişimleri ön safta yaşamanın ayrı

calığı ıTe tehlikeyi herkesten önce hisseden 
bir yaşlı -tecrübeli kişi olarak bu ihtiyacı 
duyuyor ve uyarıyorum.

Başbakan türban yasağını kaldırma 
hamlesine bu araştırmayı yapmadan, ted
birsiz biçimde girişmiştir.

Onun gözünü kararttığını fark etmek 
MHP’yi de etkilemiştir.

Başbakan Erdoğan türban “simge” bile 
sayılsa üniversitedeki yasağı kaldıracağını 
ve bunu anayasa ile yapacağını açıklayınca

Milliyetçi Hareket Partisi zor bir kavşağa 
geldi.

Muhalefet edince oy kaybedeceklerini 
zannederek “türban yasağını kaldırmanın 
çabasına katılarak getireceği siyasi men
faate ortak olalım” dediler.

Nitekim dün Milliyetçi Hareket Partisi 
lideri Devlet Bahçeli, türban yasağı kalkar 
sa AKP’nin değil Milliyetçi Hareket Parti 
si’nin başarısı olacağını iddia ediyordu ve 
diyor ki;

“Sayın Erdoğan'ın ve partisinin başörtü 
sü meselesini çözmek gibi bir niyetinin 
olmadığı beş yıllık icraatıyla sabittir!”

Siz bakmayın bu lâflara; Bahçeli tür
banın getireceği kârdan payına düşeni 
artırmak için böyle konuşuyor.

Bu da bence Milliyetçi Hareket Partisine 
yakışmıyor..

Yaptıkları teklifi bazı otoritelerin yeterli 
bulmaması önemli değildir.

Burada önemli olan Milliyetçi Hareket 
Partisinin, Abdullah Gül’ü Çankaya’ya 
çıkaran eyleme sağladığı hizmeti (General 
ler Cumhurbaşkanının eşini karşılamıyor., 
hanım suçlu gibi, protokoldan arka yoldan 
kaçırılıyor) şimdi türban için de vermeye 
hazır olduğunu belli etmesidir.

Büyük ihtimalle AKP ve Milliyetçi Hare 
ket Partisi’nin temsilcileri, açık kapı bırak
mayan bir formül bulmak için bir araya 
gelip çalışacaklardır. Bu görevi yerine geti 
rirlerken Türkiye’ye, kötülükler ettiklerini 
karanlık bir gelecek hazırladıklarını bilerek 
davranmalarıdır.

Gelecek seçimi düşünen siyasetçiler 
olarak değil, Atatürk ilkelerini, Genç Cum 
huriyeti düşünerek hareket etmelidirler.

Kanla-lrfanla kurulan bu Cumhuriyet bir 
kaç oy için harcanmaya çalışılmamalıdır. " 
Yapan karşılığını bulur." atasözü belki de 
bu günler için söylenmiştir..

Ne dersiniz ?..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP İlçe Gençlik Kolu toplandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik ilçe 
Gençlik Kolu 
Başkanlığı'na 
atanan Özkan 
Demirel, 25 kişilik 
gençlik kolu üyesi 
genç ile birlikte 
düzenlediği basın 
toplantısıyla 
hedeflerini ve 
düşüncelerini 
aktardı.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler; 
CHP kimliği ve 
CHP gençliğinin 
sorumlulukları ve 
görevleri üzerine 
yaptığı konuşmayla 
başladığı konuş
masında; siyasetin 
aslında dışarıdan 
olumsuz olarak 
gösterildiği biçimde 
sen/ben kavgası 
olmadığını, siyasetin 
çevremiz ve 
ülkemizin daha iyi 
yönetilmesi için 
duyarlı olarak, 
fikirlerimizi 
geliştirmek ve

^■i'iıuıhıiımııipıi 
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

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

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+J normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ. Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri___________
www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

tavır almak 
demek olduğunu, 
siyasetin 
yaşadığımız evler
den başladığını, 
sokağın temizliğin

den, yolların 
bakımına, çevre 
temizliğinden, 
spor alanlarının 
durumuna, 
gündelik yaşamımızı 

etkileyen trafik 
ve ulaşım sorunun
dan sosyo-kültürel 
etkinliklere kadar 
pek çok kamusal 
sorunun çözümü 
nün siyasetin ana 
konusu olduğunu, 
bu sorunları çöz
menin yolunun da 
siyasetten geçtiğini 
bilmelerini 
isteyerek ilçe 
gençlik kolu başkanı 
Özkan Demirel'e 
ve gençlik kolu 
üyelerine 
görevlerinde 
başarılar diledi.
Ardından 
söz alan yeni 
Gençlik Kolu 
Başkanı Özkan 
Demirel hedeflerinin 
Atatürk gençliğine 
yakışır bir 
gençlik kolu 
oluşturarak 
CHP 'yi yerel 
seçimlerde birlikte 
çalışarak iktidara 
taşımak olduğunu 
belirtti.

Büyükataman’dan 
okullarda güvenlik 
ve temizlik sorusu
MHP Bursa. 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman, 
okullardaki güven
lik ve temizlik 
hizmetlerini Meclis 
gündemine taşıdı. 
Büyükâtaman, 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
yanıtlaması 
istemiyle TBMM 
Başkanlığı'na 
verdiği soru 
önergesinde, 
okullardaki güven
lik ve temizlik 
hizmetlerinin duru 
munün aydınlatıl
masını Jstedi. 
Son zatnanlarda 
okullarda adli 
vakaların arttığını 
ve öğretmenlere 
karşı şiddet uygu
landığını kaydeden 
Büyükataman, 
okullarda güvenlik 
önlemlerinin 
yetersiz olduğunu 
öne sürdü. 
Okulların güvenlik 
ve temizlik 
hizmetlerini, 
okul aile birlik
lerinin kendi 
imkanlarıyla 
karşılamaya

Dağ-Der’den
CHP’ye ziyaret

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Dağ-Der 
Başkanı Ahmet 
Dalaklı ve yönetim 
Kurulu üyeleri, 
göreve yeni seçilen 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler ve 
Yönetim Kurulu'nu 
kutlamak ve başarı 
dileklerini iletmek 
üzere CHP İlçe 
yönetimini 
iyaret etti.
Gemlik'in sorun
larının masaya 
yatırıldığı ziyarette, 
belediye başkanı 

çalıştıklarını kayde
den Büyükataman, 
okul aile birlik
lerinde çalışan per
sonelin SSK ve 
stopajının Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından 
karşılanmasının 
düşünülüp 
düşünülmediğini 
sordu. Nitelikli ve 
sağlıklı eğitimin 
devletin görevi 
olduğu ifade eden 
Büyükataman, 
önergesinde şu 
sorulara yer verdi: 
-Bakanlığınız 
bünyesindeki kaç 
tane devlet okulu 
bulunmaktadır, bu 
okullarda bakan
lığınızın kadrolu 
kaç tane temizlik ve 
güvenlik görevlisi 
çalıştırılmaktadır? 
-Kasım 2002 
tarihinden itibaren 
okullarda kaç 
adli vaka mevdana 
gelmiştir?
-Sizce bakanlığınız 
bünyesinde 
temizlik ve güvenlik 
alanında çalışan 
personel sayısı 
yeterli midir?

Mehmet Turgut ve 
AKP'li yönetimden 
duyulan mem
nuniyetsizlik dile 
getirilirken, Gemlik 
'in son 9 yılda 
ileriye değil geriye 
gittiği, Gemlik'in 
yol, su, temizlik gibi 
en temel belediye 
hizmetlerinden dahi 
yeterince yararlana
madığı, halktan 
kopuk ve halkın 
sorunlarına 
duyarsız bir yöne
tim anlayışıyla 
karşı karşıya olduk
ları dile getirildi.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr


Gemlik KHrfez

Çoğalıyoruz....
Gemlik'in 7 yılda nüfus artışı 

yaklaşık 15 bin kişi olmuş.
Bu azımsanacak bir nüfus değil.
Gemlik’in geçmişteki nüfusu ile 

bugünkü nüfusunu kıyaslamak 
bile komik.

Bizim çocukluğumuzda ilçenin 
nüfusu 5 binlerdeydi.

Bu nüfus patlaması ilçenin 
sanayileşmesine paralel olarak 
arttı.

196O’lı yıllar nüfus 8 binler 
deyken, 1970’den sonra, bilhassa 
Azot Fabrikası’nın kurulmasıyla 
ilçenin çevresine oluşan mahalle 
ler sonra köy oldu.

1960’larda ilçenin en uzak yer
leşim yeri Hisartepe Mahallesiydi.

Burası adeta kaçak gece kondu- 
larla doluydu.

Sunğipek Fabrikası’na çalışmak 
için ilçe dışından gelmiş işçiler 
buralardaki zeytinliklere ev yap
tılar.

Manastır 1960 ve 70’lerde bom
boştu.

Kayıkhane semtinde balıkçı lara 
ait konut sayısı onu geçmeyen 
eski evler vardı.

1969-1970 yılında yapımı baş 
layan Manastır girişindeki Sunği 
pek işçi Kooperatif evleri, ilçenin 
Kumla yönünde en uzak noktasıy
dı.

Pazar Caddesi’nin ilerisinde yi 
ne Sunğipek işçilerince kurulan 
bahçeli kooperatif evleri vardı.

Çevresi kavaklık ve sebzelikti.
Gelişim ve nüfusun artışı, Azot

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri__gular@hotmall.com

Sanayi ardından Borusan Fabri 
kası ’nın kurulması, Marmara 
Kimya Sanayi gibi fabrikaların açıl
masıyla birden nüfus artışı 
başladı.

Nüfus artışı kaçak yapılaşmayı 
getirdi.

Bilhassa 1970-80 arasındaki 
kaçak yapılaşma şehir mezarlığı 
yönünde gelişti.

Ardından çıkarılan aflar ve plan
larda yapılan değişikliklerle bu ka 
çak yapılaşma yasallaştırıldı.

Nüfus artışı çoğaldıkça ilçe 
1980 den sonra Kumla yönüne 
büyümeye başladı.

Tam 10 yapı kooperatifi kuruldu.
Kurulan kooperatiflerin büyük 

çoğunluğu ancak 10 yılda tamam
landı.

Kooperatif üyeleri yükselen 
enflasyon karşısında ödeme güçlü 
ğüne girince yapılar bir türlü bitirt 
lemedi.

9O’lı yıllarda nüfus artışı sürdü. 
Bu kez buna bağlı yapılaşma Hami 
diye Mahallesi ve ovada gelişmeye 
başladı.

1960’ların 5 bin nüfuslu Gemlik 

ilçesi 1990’lı yıllarda 50 binleri 
buldu.

1999 depreminde ilçe nüfusu 60 
binleri bulmuştu.

Deprem ilçeden kaçışmalara 
neden oldu.

Manastır’da yüzlerce daire 
boşaldı.

Sanırım geçici olarak ilçe nüfu 
sunda 3-5 bin kişilik bir azalma 
yaşandı.

Depremin unutulmasından son 
ra ilçeye akın devam etmeye 
başladı.

Devlet İstatistik Kurumu 2007 
yılı içinde hane nüfus yazılımına 
başladı.

Hane hane dolaşılarak ev 
halkının sayımları yapıldı.

Evde bulunamayan hane halkı 
muhtarlar tarafından uyarılarak 
nüfus müdürlüklerinde hane halkı 
kayıtlarını yaptırdı.

Dün Türkiye’nin nüfusunun 70 
milyon 86 bin 256 kişi olduğu açık
landı.

Bu nüfusun 35 milyon 376 bin 
533’ü erkek, 35 milyon 209 bin 223 
kişisi ise kadınmış.

Nüfusumuzun yüzde 70’i şehir 
lerde yaşarken, köy nüfusu gide 
rek düşüyor. Yüzde 30’lara inmiş 
durumda.

Nüfus orantısında kadın ve 
erkek nüfus birbirine eşit.

Dengesizlik yok.
Bazı zamanlar kadınların sayıla 

rının erkekleri geçtiği gözlenmişti.
Şimdi ise dengelenmiş.
Gelelim Gemlik’e.
2000 yılında ilçe merkezinin 

nüfusu 63 bin 703 kişi iken, 2007 
sayımında merkez nüfusumuz 78 
bin 945’e yükselmiş.

Yaklaşık 15 bin kişilik bir artış 
söz konusu.

Bu 7 yıldaki artış.Artış yüksek.
Gemlik bu kadar kalabalık bir 

nüfusu zor barındırır.
Gemlik ne İnegöldür, ne de Mu s 

tafa Kemalpaşa, ne Karacabey.
Yerleşim konumu olarak dar bir 

çanak içindeyiz.
Ve de birinci derece deprem 

bölgesinde bulunmaktayız.
Ovaya yapılan yanlış yapılaşma 

ile Manastır belgesindeki zemin 
etüdleri yapılmadan yapılan evlerin 
sorunları ile boğuşuyor ilçe.

Manastır’dan bir kaçısın oldu 
ğunu emlakçılar söylüyor.

Yukarıda saydığım ilçelerde düz 
arazinin olması nüfus artışında 
sorun yaratmıyor.

Ama Gemlik öyle değil.
Gemlik’te nüfus artışını önleye

cek önlemlerin alınma zamanı 
geldi de geçiyor bile.

301’e ilişkin teklif 
bu hafta sunulacak

Başbakanlık'a "Jammer" kalkanı
AKP Grup Başkan 
vekili Bekir Bozdağ, 
Türk Ceza Kanunu 
nun (TCK) 301. mad
desiyle ilgili çalış
maların tamam
landığını, değişiklik 
teklifinin bu hafta 
içinde TBMM Baş 
kanlığına sunula
cağını bildirdi. 
Bozdağ, TBMM'de 
gazetecilerin konuya 

ilişkin sorularını 
yanıtlarken, değişik
liğin içeriğine ilişkin 
bilgiler de verdi. 
Buna göre, madde 
de öngörülen 
3 yıllık ceza üst 
sınırı iki yıla 
indiriliyor.
Böylece, 301. 
maddeden dolayı 
alınan cezaların 
ertelenmesine de 

olanak sağlanıyor. 
TCK'nın 301. mad
desinde yer alan 
"Türklüğü" ibaresi 
nin, "Türk Milleti", 
"Cumhuriyeti" ibare 
sinin de "Türkiye 
Cumhuri yeti" 
olarak değiştirildiği
ni ifade eden 
Bozdağ, maddedeki 
fıkraların da bir
leştirildiğini söyledi.

Başbakanlık, terör 
örgütü tarafından 
düzenlenen uzaktan 
kumandalı bombalı 
saldırılara karşı 'jam
mer' adı verilen fre 
kans karıştırıcı sis
temle korunmaya 
başlandı. Başbakan 
Erdoğan'ın koruma 
aracında bulunan ve 
gittigi toplantılara da 
bir çanta içinde götü 
rülen 'jammer' siste
minden, şimdi de 
Başbakanlık Merkez 

Bina'ya iki adet yer
leştirildi. Son dönem 
de artan terör olay
larının ardından 
Başbakanlık Merkez 
Bina'daki güvenlik 
önlemleri arttırıldı. 
Başbakanlık, bun
dan sonra terör örgü 
tünün son dönemde 
sıkça kullandığı 
uzaktan kumandalı 
bombalı saldırılara 
karşı 'jammer' adı 
verilen frekans 
karıştırıcı sistemle 

korunacak. 
Uzaktan kumandalı 
bombala ra karşı 
elektronik savunma 
sistemi olan 2 adet 
'jammer* cihazı, 
Başbakanlık 
Merkez Bina'nin dış 
duvarlarına monte 
edildi. 300 metre 
içerisindeki tüm 
sinyal sistemlerini 
bloke eden 
jammer sistemini 
en cok Amerika ve 
İsrail kullanıyor.

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi
I Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

! Tel: (0 532) 353 34 56

ELEMAN ARANIYOR
Tershanemizde çalışmak üzere 

KAYNAKÇI 
MONTAJCI 

VİNÇ OPERATÖRÜ 
AŞÇI (Bayan olabilir) 

aranmaktadır.
Erdoğan Usta Tershanecilik San. Tic. Ltd. Şti.

Kapaklı Köyü I ARMUTLU
0.532 235 28 05 - 0.226 533 30 60

ÖN MUHAS€B€ 
€L€MANI ARANIYOR
Şirketimizin Gemlik'teki Şantiyesinde 

görevlendirilmek üzere, 
Bay ön muhasebe elemanı alınacaktır, 
lise mezunu (Tercihen Ticaret Lisesi), 

*Office Programlarını iyi derecede 
(özellikle Excel) kullanabilen, 

*Sürücü belgesi olan, 
*Askerlik görevini yerine getirmiş, 

*Sorumluluk alabilecek
Tel: 0.224 2252950-51 

Fax:0.224 2230896

mailto:kadri__gular@hotmall.com
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Bursa MOBESE’ye hazırlanıyor 
C • , ♦ I-.- L ■ I ^l lzl • --  F --Bursa Emniyet

| Müdürlüğü Mobil 
i Elektronik Sistem 
j Entegrasyonu 
j (MOBESE) Bursa Pro 
jesi'ne hazırlanıyor. 
Bir çok yeniliği 
beraberinde getirecek 
olan proje kapsamın
da emniyete ilk ola 
rak arsa ve bina tah
sisi yapıldı.
Suç ve suçlularla 
mücadeleye etkinlik 
kazandırmayı amaç 
layan MOBESE 
Komuta Kontrol 
Merkezi Sosyal 
Hizmetler İl Müdür 
lüğü'nün Yıldırım’da 
tahsis ettiği binada 
hizmete girecek. 
Binanın tadilat işleri 
ise Yıldırım ve 
Osmangazi Belediye 
si tarafından yapıla
cak. Ayrıca proje kap
samında emniyete 
Devlet Su İşleri (DSİ) 
Müdürülüğü'nce arsa 
tahsisi de yapıldı. 
Globalleşen dünyada 
suç işleyen şahısların 
teknolojik gelişmeleri 
takip ettikleri ve bu 
gelişmelerden yarar-

lanarak suç işledikleri
gerçeğini gözönüne 
alan polis, suç ve 
suçlularla mücadele 
de teknolojinin nimet
lerinden yararlanmak 
amacıyla bir dizi 
proje hazırladı.
MOBESE çalışmala 
rının büyük bir titizlik 
içerisinde sürdüğünü 
söyleyen Bursa 
Emniyet Müdürü Tah 
sin Demir; Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlü 
ğü tarafından Yıldı 
rım'da tahsis edilen 
binada MOBESE 
Komuta Kontrol 
Merkezi, Bilgi İşlem 
Şube Müdürlüğü, 
Haber Merkezi ve 
Toplum destekli Polis 
Büro Amirliği'nin 
binaya taşınacağını 
kaydetti. Suç alanın
daki gelişme ve 
değişmeye paralel 
olarak suçla 
mücadele strateji
lerinin de değişmesi 
ve gelişmesi gerek
tiğine vurgu yapan 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir, şunları 
söyledi: "Polisin

görevlerini yerine 
getirirken daha 
verimli ve etkin ola
bilmesi, dünyada 
gelişen güvenlik 
teknolojilerini takip 
ederek en üst 
seviyede kullanılası 
ile mümkündür. Polis, 
uygulamalarının 
büyük bir kısmını 
sokakta gerçek
leştirmekte ve sürekli 
hareket halinde 
bulunmaktadır. Özel
likle asayişe müessir 
olayların kontrolü ve 
önlenmesi mobilize 
polis ekipleri tarafın
dan yapılmaktadır. Bu 
çerçevede, polisin 
mobil teknoloji kul

lanımına olan ihtiyacı 
artmaktadır. Mobil 
birimlerin hareket 
kabiliyetini arttırarak, 
verimli ve etkin 
hizmetler yapmasını 
sağlayan sistemlerin 
mevcut alt yapıya 
adapte edilmesi 
gerekmektedir. 
Bursa'mızda mobil 
uygulamaların hayata 
geçirilmesi net
icesinde, olaylara en 
kısa sürede müda
hale ile toplum 
destekli polislik alan
larına yönelik somut 
adımlar atılmış ve 
atılmaya devam edile
cektir. Şimdi ise, 
MOBESE-Bursa

Projesi ile; suçun 
oluşmasını önleyici 
tedbirlerin alınması, 
meydana gelen olay
ların aydınlatılması ve 
suç işleyen şahıslarla 
mücadelede gelişen 
teknolojik imkanların 
kullanılması hede
flenmektedir. Bu 
proje, daha önce 
gerçekleştirilen 
projelerin de tamam
layıcısı olacak ve 
ilimizde hayata 
geçirilmiş olan yaya 
ve mobil ekiplerin 
çalışmaları ile adli 
işlem yapacak birim
lere büyük katkı 
sağlayacaktır.
Proje en kısa 
zamanda hizmete 
girecektir." 
MOBESE NE 
GETİRİYOR?
Proje kapsamında 3 
merkez ilçe emniyet 
müdürlüğü, 13 polis 
merkezi, 100 polis 
aracı, Komuta 
Kontrol Merkezi ve İl 
Emniyet Müdürlüğü 
birbirleriyle kesintisiz 
iletişim halinde ola
cak ve hizmetlerinin 

etkin bir şekilde 
yürütülmesini sağla 
yacak 5 ayrı sistem 
hayata geçirilecek. 
Sistemin faaliyete 
geçirilmesinden 
sonra acil durum 
hizmetleri yürüten 
itfaiye, sağlık birim
leri başta olmak 
üzere, gerekli görülen 
diğer kurumların da 
sisteme entegre 
edilmesi planlana 
bilecek. Böylelikle, 
güvenlik ve acil 
durum hizmetlerinin 
yürütülmesiyle 
ilgili olarak, 
yönetim ve koordi
nasyonun daha 
etkin bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi 
mümkün olacak. 
MOBESE-Bursa 
Projesinin alt 
sistemleri;
'Bölge Görüntüleme 
Sistemi, Plaka 
Algılama Sistemi, 
Araç Takip Sistemi, 
Komuta Kontrol 
Merkezi ve Mobil 
Araç Sorgulama 
Sistemi’ olarak 
hazırlandı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ -.

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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Zara Kebap & Pide hizmete açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İşletmeciliğini 
Zara Ev Yemekleri 
işyerini başarıyla 
çalıştıran 
Metin Çiçek'in 
yaptığı Zara 
Kebap ve 
Pide Salonu 
dün hizmete açıldı. 
İmam Aslan Tesis 
leri’ndeki yeriyle 
geliştirdiği yemek 
işletmeciliğini 
Gemlik'e nefis 
bir salon 
kazandırarak 
pekiştiren Metin 
Çiçek, Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile kalabalık 
bir davetlinin 
katıldığı açılışla 
işyeri sayısını 
üçe çıkardı.
Uzun yıllar 
Gemlik'e sinema 
olarak hizmet 
veren Hamidiye 
Mahallesi Tibel 
Oteli karşısındaki 
binanın zemin 
katını dekore eden 
Metin Çiçek, 
iç dekoru ve 
hazırladığı pide ve

Her türlü yemek 
organizasyonlarının 
yapılabileceği bir

çilerin her zaman 
Allah yardımcısı 
olmuştur" dedi.

mekanın Gemlik'te 
açılmasını taktirle 
karşıladıklarını

söyleyen Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
"Bu tür girişim-

kebap menüleriyle 
Gemliklilerin uğrak 
yeri olacak.

Kahvehanelerde ‘Bursa’ sohbetleri
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 tarafın
dan Bursa Kent 
Kültürü ve Kentlilik 
Bilinci Projesi 
kapsamında dün 
düzenlenen ilk 
kahvehane soh
betinde Piremir 
Mahallesi sakinleri, 
kentli olma 
konusunda 
bilgilendirildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 tarafın
dan iki yıldır 
sürdürülen proje 
çerçevesinde 
başlatılan 
'Kahvehanelerde 
Bursa Sohbetleri’ 
başlıklı etkinlik,

Bursa'da yaşayan 
vatandaşların 
kentle olan 
sosyal bağlarını 
güçlendirmek 
amacını taşıyor. 
Piremir Mahallesi 
Erdoğan 
Kıraathanesi’nde 
gerçekleştirilen 

ilk kahvehane 
buluşmasında 
konuşan Büyük 
şehir Belediyesi 
Yerel Gündem 21 
Genel Sekreteri 
Tahsin Bulut, 
‘Yaşadığımız Kent 
Bursa ve Aidiyet 
Bilinci’ başlıklı 

sohbetinde kent 
kültürü, tarihi ve 
aidiyet bilinci 
konularını dinleyi
cilere aktardı. 
Bulut, “Kentlilik 
bilinci, kentte 
yaşayanların 
önemli konularından 
biridir. Günümüz 
insanının en büyük 
sosyalleşme mekân
larından biri olan 
kahvehanelerde 
kentlilik bilinci 
oluşturma çalış
maları da çok 
büyük değer taşı
maktadır. Bugün 
ilki gerçekleştirilen 
etkinliğimizde 
Piremir 
Mahallesi’ndeki 
dostlarımızla bir

araya geldik. Sazlı 
sözlü bol sohbetli 
buluşmamız keyifli 
olduğu kadar bil
gilendirici nitelik 
taşıyor” dedi. 
Kahvehane sakin
lerinin de aktif 
olarak katıldıkları 

sohbette, 
Büyükşehir Bele 
diyesi Yerel Gündem 
21 Genel Sekreteri 
Tahsin Bulut’un 
Bursa tarihi ve 
kültürü üzerine 
sorduğu soruları 
doğru olarak cevap
landıranlar kravatlar
la ödüllendirildi. 
Eğlenceli anların 
yaşandığı sohbette, 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Halk 
Ozanları Çalışma 
Grubu üyeleri 
Huzeyfe Şanlı, Enver 
Ummanoğlu ve 
Zakir Algül, Bursa 
üzerine atışmalarıyla 
vatandaşlardan 
büyük alkış topladı.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Demir elektrik 
hattına temas etti Yasak aşk cinayetle bitti

2 işçi yaralandı
Nilüfer ilçesinde 
inşaatta çalışan 
ağabey kardeşin tut
tuğu demir çubuk 
elektrik teline temas 
etti. Olayda yarala 
nan 2 işçi hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
inşaatta çalışan 
ağabey kardeşin tut
tuğu demir çubuk 
elektrik teline temas 
etti. Olayda yarala 
nan 2 işçi hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Edinilen bilgiye 

ABONE OLDUNUZ MU?
MTTInTM ABONE OLUN
Lm.yiiiimn.mw» OKUTUN OKUYUN

göre, Beşevler 
Mahallesi Beşevler 
Caddesi'ndeki bir 
inşaatta çalışan 
Şaban Y. (53) ile 
ağabeyi Abdi Y.'nin 
(63), tuttuğu demir 
çubuk inşaatın 
önünden geçen 
elektrik teline temas 
etti. Elektrik akımına 
kapılan 2 işçi 'hayati 
tehlike' kaydıyla 
hastaneye kaldırıldı. 
İşçilerin sağlık 
durumlarının cid
diyetini koruduğu 
öğrenilirken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

İzmir'de, 2 yıldır 
aşk yaşadığı evli 
sevgilisinin kocasını 
kıskanan genç aşık, 
sevgilisinin kocasını 
silahla vurarak 
öldürdü.
Olay, 12 Ocak 2008 
tarihinde saat 19:00 
sıralarında 
Karşıyaka ilçesi 
Bayraklı semtinde 
meydana geldi.
Olayda, Cihan 
Özdemir (35) isimli 
şahıs sırtından tek 
kurşunla kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler tarafından 
vuruldu. Çevredeki 
vatandaşlar 
tarafından Ege 
Üniversitesi
Acil Servisi'ne 
kaldırılan Cihan 
Özdemir bir 
gün sonra doktor
ların tüm müda
halelerine rağmen 
kurtarılamadı. 
İzmir Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş

Şube Müdürlüğü 
Cinayet Bürosu ekip
leri tarafından 
yapılan incelemeler 
sonucu maktül Cihan 
Özdemir'in 12 yıllık 
eşi İ.Ö. (35) sorguya 
alındı. Polis, İ.Ö.'nün 
S.Ö (19) isimli genç 
adamla yasak aşk 
ilişkisi olduğu bilgi
sine ulaştı. Cinayetin 
genç aşık tarafından 
işlenmiş olabileceği 
üzerinde duran 
cinayet bürosu ekip

leri, S.Ö. isimli genci 
gözaltına aldı.
Genç aşık S.Ö., 
emniyetteki 
sorgusunda 
cinayeti işlediğini 
itiraf etti. S.Ö., 
adam öldürmek 
suçundan adliyeye , 
sevk edildi.
EVLİ SEVGİLİSİNİ 
KOCASINDAN 
KISKANDIĞI 
İÇİN ÖLDÜRDÜ 
Cinayet zanlısı S.Ö., 
bundan 2 yıl önce 

tatil için gittiği 
Kırklareli'nde 
tanıştığı İ.Ö. ile bir 
gönül ilişkisi yaşa
maya başladı.
Bir süre sonra 
sevdiği kadının 
evli ve bir çocuk 
annesi olduğunu 
öğrendi.
Sevgili İ.Ö., eşi 
ve çocuğu ile 
İzmir'de, genç aşık 
ise İstanbul'da 
yaşamlarını 
sürdürüyorlar.
Yasak aşklarını 
sürdürmek için 
iki sevgili bir 
süre sonra İzmir'de 
ayrı bir ev tutup 
aşklarını burada 
yaşamaya başladılar. 
Fakat genç aşık, 
bir çocuk annesi 
sevgilisini 
12 yıllık kocasından 
kıskandığı için 
evinin önünde 
pusu kurarak sırtın
dan tek kurşunla 
vurarak öldürdü.

W MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN Tabutta gözlerini açtı, su istedi
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARMIZİCİNBİZİARAYINIZ
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 İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı
____________ Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan____________

Şili'nin bir köyünde 
öldü diye tabuta 
konulan seksenlik 
ihtiyar, gözlerini 
açıverince akra
balarını hem 
korkuttu, hem 
sevindirdi.
81 yaşındaki 
Feliberto Carrasco 
adlı emeklinin 
evde "cansız ve 
soğumuş bedenini" 
bulan akrabaları, 
ihtiyarın öldüğüne 
hükmedip cenaze

hazırlıklarına 
başladı.
Doktor getirip 
ölüm raporu almaya 
gerek görmeyen 
akrabalar, cenaze 
işlemlerini başlattı. 
Tabut başında 
nöbet tutulup 
ağıtlar yakılırken, 
yaşlı adam gözlerini 
açtı.Yeğen Pedro, 
yaşadıklarını, 
"Gözlerime inana
madım. Amcam 
öylece bana

bakıyordu" 
diye anlattı.
Yakınlarının dehşet 
dolu bakışları 
arasında tabutun
dan doğrulan 
yaşlı adamın ilk 
yaptığı, "bir 
bardak su" 
istemek oldu. 
Ölüm ilanını 
veren yerel radyo 
da, ikinci bir 
ilanla Carrasco'nun 
ölmediğini 
duyurdu.

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

fer

&

Yola fırladı, canından oldu
Üsküdar'da bariyer
lere çarpan araçtan 
fırlayan şahıs 
hareket halindeki 
araçların altında 
metrelerce sürük
lenerek hayatını 
kaybederken, 
kazada 3 kişi de 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki akşam 
saat 22.30 sıraların
da Boğaziçi Köprü 
sü çıkışı Kadıköy 
sapağında, Kadıköy 
istikametine seyir 
halinde bulunan 
Mahmut Karakoyun 
(23) yönetimindeki 
34 ZF 1667 plakalı

otomobil, aşırı sürat 
sonucu kontrolden 
çıkarak bariyerlere 
çarpıp takla attı.
Aracın sağ ön 
koltuğunda oturan 
Erol Çalışkan, 
camdan fırladı.
Araçtan karşı şeride 
fırlayan Erol 
Çalışkan (22), İstan
bul Üniversitesi (İÜ) 
İktisat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Serdar Ongan'ın 
kullandığı 34 ZG 157 
plakalı otomobilin 
altında kaldı. Karşı 
yönde seyreden 
araçların altında 
metrelerce sürükle

nen Çalışkan haya 
tını kaybederken, 
otomobilde bulunan 
sürücü Karakoyun 
ile Serdar Nasıroğlu 
(21) ve Haydar Narin 
(20) ise yaralandı. 
Kazada hayatını 
kaybeden Erol 
Çalışkan'ın cesedi 
Haydarpaşa Numune 
Hastanesi morguna 
kaldırılırken, 
yaralılar Göztepe 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Olay yerinde 
inceleme yapan 
polis, kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.
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DEVREN SATILIK

Faal durumda 
devren satılık 

mobilya dükkanı
Eski Pazar Cad. No:29 Gemlik / BURSA

TEL: 0.224 513 20 61
SATILIK” DAİRE

95 m2, 2+1
Kayhan Mh. Yeşil Sk. 

SATILIK DAİRE
GSM: 0.542 436 16 72

ELEMfitİ ftRRNlVOR
Umurbey Düğün Salonu’nda 

çalışmak üzere
35 yaşım aşmamış' 

BAYAN ELEMAN aranıyor. 
Şefsin süren Müracaat Tel.

İnş. Zeytincilik Itd.Şti. 525 1700
Pröfilo Marka YK 5200 model BN 

10024093 seri notu yazar kasa ruhsatımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

MUTAHİR AKGÜL

Eskişehir Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
HATİCE BAYRAKTAR

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Korbanlıldanınızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

ŞizoEûra
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Td:51311«CepW:f.SîîfflJ1W

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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

Filmin Adı
KABADAYI 14.00 - 19.00 - 21.30
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11»30 - 14.15 - 16.45 ■ 19.15 - 21.15
ATLAS SİNEMASI
BEYAZ MELEK 1 *-00 ' 16-15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK



22 Ocak 2008 Sah Gemlik Karfez Sayfa 10

ÖSYM 2008 sınav takvimini belirledi
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), bu yıl 
yapacağı sınavların 
tarihlerini belirledi. 
ÖSS 15 Haziran 
2008 Pazar günü, 
Yabancı Dil Sınavı 
(YDS) ise 22 Haziran 
2008 Pazar günü 
yapılacak. Sınavlara 
başvuru tarihleri 
daha sonra 
açıklanacak. 
ÖSYM, bu yıl 
ÖSS, YDS, KPDS, 
ALES, ÜDS gibi 
sınavların da 
arasında bulunduğu 

geniş katılımlı 
toplam 21 sınav 
düzenleyecek. 
ÖSYM'nin bu yıl 
yapacağı sınavlar 
ve tarihleri şöyle: 
- Türk Hava 
Kurumu Yabancı 
Dil Sınavı: 
18 Şubat 
- Üniversitelerarası 
Kurul Yabancı Dil 
Sınavı (Mart döne
mi): 23 Mart 
- Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Sınavı 
(Nisan dönemi): 
12-13 Nisan 
- Türk Silahlı

Kuvvetleri Askeri 
Liseler ile Bando 
Astsubay Hazırlama 
Okulu Giriş Sınavı: 
27 Nisan 
- Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Seçme 
Sınavı: 13 Nisan 
- Türk 
Cumhuriyetleri ile 
Türk ve Akraba 
Toplulukları 
Sınavı (Yurt 
dışı): 20 Nisan 
- Jandarma Okullar 
Komutanlığı Uzman 
Jandarma Okulu 
Giriş Sınavı: 
19 Nisan

- Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(İlkbahar 
dönemi): 20 Nisan 
- Jandarma 
Astsubay Temel 
Kursuna Alınacak 
Öğrencileri Seçme 
Sınavı: 3 Mayıs 
- Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavı 
(Mayıs Dönemi): 
4 Mayıs
- Öğrenci Seçme 
Sınavı: 15 Haziran 
- Yabancı Dil Sınavı: 
22 Haziran

- Türk 
Cumhuriyetleri ile 
Türk ve Akraba 
Toplulukları Sınavı: 
22 Haziran
- Yurt Dışında 
Çalışanların 
Çocukları için 
Yükseköğretime 
Giriş Sınavı:
6 Temmuz
- Dikey Geçiş Sınavı: 
13 Temmuz
- Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(Eylül dönemi) 
13-14 Eylül
- YÖK Seviye Tespit 
Sınavı (1. Aşama):

20 Eylül
- Üniversitelerarası 
Kurul Yabancı 
Dil Sınavı 
(Ekim dönemi): 
12 Ekim
- Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı (Kasım 
dönemi): 2 Kasım 
- Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(Sonbahar 
dönemi): 16 Kasım 
- YÖK Seviye 
Tespit Sınavı (2. 
Aşama): 23 Kasım

14 milyon öğrenci karne alacak
2007-2008 eğitim- 
öğretim yılında ilk 
dönem bu hafta 
bitiyor. İlköğretim ve 
ortaöğretimde 
okuyan 14 milyon 
öğrenci, ilk dönem 
karnelerini Cuma 
günü alacak.
Yaklaşık 14 milyon 
öğrenci ile 600 
bine yakın öğret
menin 11 Şubat 
2008 tarihine 
kadar sürecek 
olan yarıyıl tatili 
de başlıyor.
Yeni düzenlemeler 
ile 10 Eylül 2007 
Pazartesi günü 
başlayan 2007-2008 
eğitim-öğretim 
yılında ilk dönem 
Cuma günü 
sona eriyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
eğitim-öğretimin 
kalitesini artırma 
çalışmaları 
çerçevesinde 
yaptığı yeni düzen
lemeler ile başlayan 
2007-2008 eğitim 
öğretim yılında 
birçok değişiklik 
yapıldı. Yeni 
dönemde en önemli 
değişikliklerden biri 
OKS sisteminde 
yaşandı. İlköğretim 
6 ve 7. sınıflar için 
ilk kez Haziran

2008'de yapılacak 
olan seviye belir
leme sınavının 
(SBS) denemesi de 
27 Aralık 2007 tari
hinde uygulandı. 
Ankara, Bursa, 
Denizli, Diyarbakır, 
Hatay, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, 
Malatya, Samsun, 
Trabzon ve Van'da 
gerçekleştirilen 
sınava, resmi ve 
özel okullar arasın
dan seçilen 250 
ilköğretim okulun
dan yaklaşık 
50 bin öğrenci 
katıldı.
-İKİNCİ DÖNEM 
SINAV DÖNEMİ 
OLACAK- 
11 Şubat'ta 
başlayacak olan 
ikinci dönemde, 
öğrencilerin gele

ceğini belirleyecek 
sınavlar yapılacak. 
Sınavlara MEB 
tarafından bu sene 
ilk kez uygulanacak 
olan SBS, 21-22 
Haziran 2008 
tarihlerinde yapıla
cak. Bu yıl sonun
cusu yapılacak 
OKS'nin tarihi ise 
8 Haziran 2008. 
5, 9, 10 ve 11. 
sınıflarında okuyan 
öğrencilerin katıldığı 
DPYÂ-A sınavı 
4 Mayıs 2008'de, 
6 ve 7. sınıfların 
katılacağı DPY-B 
sınavı da SBS 
ile beraber 21-22 
Haziran tarihlerinde 
yapılacak.
Tüm sınavlar 
saat 10.00'da 
başlayacak. SBS 
ile 6 ve 7. sınıfların 

katılacağı DPY-B 
sınavı başvuruları 
ise eğitim öğretim 
ikinci döneminin 
başlangıç tarihi olan 
11 Şubat'ta başlaya
cak ve 22 Şubat'ta 
sona erecek. ÜKS 
başvuruları da 
10-28 Mart 2008 
tarihleri arasında 
yapılacak. 5, 9, 
10 ve 11. sınıfların 
katılacağı DPY-B 
sınavına başvuruları, 
14-25 Ocak 2008 
tarihlerinde yapıla
cak. Ayrıca okul 
müdürlüklerinin 
e-okul sistemi 
üzerinde başvuruları 
kontrol edeceği 
açıklanırken, başvu
ru yapmayan 
öğrenciler müdürler 
tarafından 
uyarılacak.
Bu eğitim yılı başın
da yapılan düzen
lemeler sonucunda, 
öğrencilerin her 
dersten aldığı notlar 
da yılsonu başarı 
ortalamasını 
etkiliyor. Bu 
nedenle öğrencilerin 
bütün derslerine 
ağırlık vermesi 
gerekiyor. Bu yeni 
sistemle öğrencinin 
okul başarısının ön 
plana çıkarılması 
amaçlanıyor.

Ayrıca MEB'in, 
ortaöğretimde 
geçen yıl başlattığı 
100'lük not sistemi 
bu dönem ilköğretim 
okullarına da 
uygulanmaya baş
landı. Yapılan yeni 
bir düzenlemeyle, 
ilköğretimde 
sınavlara standart 
getirildi. Bu dönem 
uygulanmaya 
başlayan sistem ile 
her dersin yazılı 
sınavlarında en az 
üç soru sorulacak, 
görsel sanatlar, 
beden eğitimi, 
müzik, teknoloji ve 
tasarım dersleri 
dışındaki derslerden 
her dönemde en 
az bir kez ortak 
sınav yapılacak. 
Geçen yıl 5 ilde 
pilot uygulaması 
yapılan 'Medya 
Okuryazarlığı' dersi 
de bu yıl 6, 7 ve 
8'inci sınıflarda 
seçmeli ders olarak 
okutulmaya baş
landı. İlköğretim 
öğrencilerinin başarı 
durumunu izleye
bilmesi amacıyla 
bu yıl başlatılan 
uygulama ile 
dördüncü sınıfından 
başlamak üzere 
karnelerde, 
öğrencilerin önceki 

sınıflardaki 
notlarının yılsonu 
ortalaması 
görülecek.
-GENEL LİSELERDE 
MEZUN YOK- 
Bu yılın en önemli 
özelliklerinden biri 
de; MEB'in 2004 
yılında genel 
liselerin eğitiminin 
4 yıla çıkarması 
nedeniyle genel 
liselerin mezun 
vermeyecek olması. 
Bu yıl sadece 
Anadolu Liseleri, 
Fen Liseleri, 
Anadolu Teknik 
Liseleri, Güzel 
Sanatlar Liseleri 
ve Anadolu Öğret
men Liseleri mezun 
verecek. Bu nedenle 
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) 
katılımda önemli 
düşüş yaşanması 
bekleniyor. Sınava 
katılan son sınıf 
düzeyindeki 
öğrenci sayısı, 
2006 yılında 720 bin 
kişiyken, 
bu sayı 2007'de 
801 bin olmuştu. 
2007-2008 eğitim 
yılında ikinci dönem 
11 Şubat 2008'de 
başlayacak, son 
ders zili ise 13 
Haziran 2008'de 
çalacak.

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

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesinde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12
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Çocuklarda 
orta kulak 

iltihabına dikkat

Stres, panik atağa neden oluyor
Denizli Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
ve Çocuk Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Ramazan 
Canural, orta kulak 
iltihabının çocuklar
da işitme kaybına 
yol açabileceğini 
söyledi.
Orta kulak iltihabı 
hastalığının teşhis 
ve tedavisinin 
oldukça önemli 
olduğunu anlatan 
Uz.Dr. Canural, "Orta 
kulak iltihapları 
çocuklarda en sık 
görülen hastalıklar
dandır. Üst solunum 
yolu enfeksiyon
larının sıkça 
görüldüğü kış ve ilk
bahar aylarında orta 
kulak iltihaplarının 
görülme oranı artar. 
Hastalık şiddetli 
kulak ağrısı yapıp, 
iltihap bazen diğer 
organları da etkileye- 

I bilir. Ayrıca kulakta 
- tıkanıklık, basınç 

hissi, burun akıntısı 
ve ateş görülebilir" 

i dedi. Canural, orta 
kulak iltihabının 
çocuklarda 
ağır işitme kaybına 

yol açarak konuşma 
gelişimini bozabile
ceğini, bununda 
eğitimlerini kötü 
yönde etkileyebile
ceğini ifade etti. 
Canural, ağrıyı 
tanımlayamayacak 
kadar küçük olan 
çocuklarda huzursu
zluk ve ağlama 
görüldüğünü 
belirterek "Bunun 
yanı sıra çocuklar 
hasta kulağı çek
iştirirler. Ayrıca ağrı 
yapmayan ancak 
işitme kaybına 
neden olan orta 
kulakta sıvı 
birikimiyle karakter- 
ize edilen kronik bir 
iltihap türü de mev
cuttur. Bu iltihap 
türünde önce ilaç 
tedavisi, ilaç tedavisi 
yetersiz kalındığı 
takdirde ise küçük 
bir tüpün kulak zarı
na takılmasıyla 
tedavi yapılabilir. 
Eğer uygun tedavi 
yapılırsa iltihap ve 
orta kulaktaki sıvı 
kaybolur. İşitme 
tamamen nor
malleşir" dedi.

Malatya Sağlıkçılar 
Derneği (SADER) 
Başkanı Dr. 
Necmettin Gürbüz, 
stresin depresyon 
ve panikatak gibi 
önemli hastalıklara 
da sebebiyet 
verdiğini söyledi. 
Umut Eğitim 
Gönüllüleri Derneği 
(UMUTDER) tarafın
dan düzenlenen 
"Günümüzün 
hastalığı stres, 
nedenleri ve 
çareleri" konulu 
seminere konuş
macı olarak katılan 
Necmettin 
Gürbüz, günümüzde 
çalışan ya da 
çalışmayan hemen 
herkesin belli 
oranlarda strese 
maruz kaldığını 
dile getirdi.
Gürbüz, "Stres 
birçok hastalığı 
da beraberinde

4 saat duman altı 10 sigaraya bedel
İstanbul Özel Hizmet 
Hastanesi İç 
Hastalıkları Bölümü 
Uzmanı Dr. Güldehan 
Akbaş , 4 saat sigara 
dumanına maruz 
kalmanın 10 adet 
sigara içmeye bedel

getiriyor. Depreş 
yon ve panikatak 
gibi hastalıkların 
nedenleri arasında 
da stres yer alıyor." 
dedi. Toplumda 
psikiyatriye git
menin "Deli dok
toruna" gitmek gibi 
yanlış bir algıla
manın bulunduğunu 
ifade eden Gürbüz, 
"Bu rahatsızlıklara 
yakalananlar mutla
ka bu konunun 
uzmanı bir hekime 

olduğunu kaydetti. 
Akbaş yaptığı açıkla
mada, sigara içilen
lerde görülen 
hastalık hemen hep
sinin pasif içicilerde 
de görüldüğünü ifade 
ederek, 4 saat sigara 

görünmeli. Anti 
depresan ilaçlar 
gelişen teknoloji ile 
birlikte neredeyse 
yan etkisi sıfır 
düzeyine kadar indi. 
Hatta ABD ve birçok 
Avrupa ülkesinde 
bu ilaçları reçeteye 
tabi olmadan mar
ketlerde bile bula
biliyorsunuz" şek
linde konuştu. 
Stresin en- önemli 
etkeninin zaman 
darlığı olduğunu 

dumanına maruz 
kalanların, 10 adet 
sigara içen kişilmer 
kadar sigaradan etk
ilendiğini belirtti. 
Akbaş, pasif içicilerin 
sigaranın içerdiği 
yaklaşık 3 bin 700 

dile getiren Gürbüz, 
kişinin yapacağı işi 
tamamlamak için 
zamanının yeterli 
olmamasının strese 
neden olduğunu 
söyledi. Gürbüz 
stresten korunmak 
için zaman 
planlaması, 
düzenli beslenme, 
uyku düzeni, aşırı 
yorgunluktan kaçın
mayı tavsiye etti. 
Bu konuda 
yazılmış birçok 
kitap bulunduğunu 
hatırlatan
Gü'rbüz, şöyle dedi: 
"Bu kitapların ço 
ğunluğunun yabancı 
dilden çeviri 
olduğu ve içerisinde 
yer alanların bizim 
değerlerimizle 
uyuşmadığını 
unutmamak lazım. 
Bu nedenle kitap 
seçer ken dikkatli 
olunmalı." 

çeşit kimyasal mad 
deden zarar gördük
lerini kaydederek, 
pasif içicilerde akci 
ğer kanseri riskinin, 
sigara içenlere oranla 
1,5 kat daha fazla 
olduğunu ifade etti.

i
I

I

I
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli 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

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

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

H 
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 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

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
22 Ocak 2008 Salı 

YEŞÎM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83 

Tel: 5121145 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2959 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Ercüment ESEN
Grup Kristal'in 
önceki akşam kültür 
merkezinde verdiği 
ikinci konserinde de 
büyük ilgi görürken,

salonu dolduran 
davetliler yılların 
eskitemediği 
sanatçı Zekai 
Tunca'yı da dinleme 
fırsatı buldular. 
Gemlik Emniyet

Müdürü Ali Kürt'tün 
da davetliler arasın
da bulunduğu 
konserde Bursa'da 
bir süre önce 
oluşturulan Grup 
Kristal'in solistler

TEŞEKKÜR
Başarılı el ameliyatı ile beni sağlığıma kavuşturan 

Muammer Ağım Devlet Hastanesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 

0p. Dr. Engin AKGÜN’e 
ve ekibine Narkozitör Dr. Nilgün Hanım’a 
diğer anestezi uzmanına, Ortopedi Bölümü 

hemşirelerine ve personeline teşekkür ederim

K. Emel KUZU

Harika Yıldız Esen, 
Hübeyya Arun ve 
Hilmi Bozdemir'le 
verdikleri konser 
de salon tamamen 
dolarken, konser 
iki bölümden oluştu. 
Konserin birinci 
bölümünde güzel 
sesleriyle izleyenlere 
müzik ziyafeti çeken 
Grup Kristal'in 
solistleri seslendir

dikleri eserlerle 
davetlilerden 
büyük alkış aldılar. 
Konsere ilginin 
büyük olmasından 
mutluluk duyduk
larını belirten 
Başkan Muhsin 
Okgil, bu tür 
etkinliklerin süre
ceğini söyledi. 
Konserin ikinci 
bölümünde ise

yılların eskitemediği 
büyük sanatçıları 
mızdan Zekai 
Tunca sahne aldı. 
Orkestra ve Grup 
Kristal' in solist
lerinin desteğinde 
izleyenlere güzel 
bir hafta sonu 
yaşatan Zekai 
Tunca konser 
sonunda ayakta 
alkışlandı.

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı. 
Sezonluk Abone Fiyatı: 35.00-YTL 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546 517 52 82



GÜLLÜ YAPI
HER TÜRLÜ BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ

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

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

FİLLİ BOYA 
JOTUN- DCNİZ 
BOYALARI 
İZOLASYON 
HIRDAVAT 
NALBUR 
SIHHİ TESİSAT 
AKSESUAR 
BİLİMUM İNŞRRT 
MALZEMELERİ
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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

14 metrelik otobüslerde 45 kişi oturarak 46 kişi de ayakta yolculuk yapabilecek

Otobüs anlaşması imzalandı
Gözükara Otomotiv firmasından alı

nacak olan 14 adet 12 metrelik otobüsler Mart 
ayının sonunda Gemlik'e geliyor. Minibüsçüler 
ve Otobüsçüler Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Keke ile BMC Gözükara 
Otomotiv Satış Müdürü Turgay Tav arasında 
dün sözleşme imzalandı. Kooperatif Başkanı 
Fatih Keke, alınacak yeni otobüslerle her 
ortağın otobüs başına yaklaşık 100 bin YTL 
borç altına gireceğini söyledi. Öte yandan 
Bursa Merinos kavşağından Gemlik'e hareket 
edecek otobüslerin bundan sonra Terminal'e 
giriş yapamayacakları açıklandı. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik Körfez ve haber
Gemlik Körfez Gem İlk’in nabzını tut

mayı sürdürüyor.
İlçenin ilginç haberlerini, olaylarını, 

sosyal yaşamını, kültürel çalışmalarını 
eğitim faaliyetlerini mümkün olduğunca 
okurlarına yansıtmaya çalışıyor.

Bugünkü gazetemizde, Gemliklileri 
ilgilendiren Gemlik Bursa arasındaki oto
büs taşımacılığı konusuyla ile haberimizi 
sürürüyoruz.

Zeytin üreticilerini inlgilendiren bir baş 
ka konuya da geniş yer veriyoruz. De.ö’de

Köy Muhtarları, Ziraat Odası’nda biraya gelerek üreticilerin sorunlarını görüştü

Zeylin w sorunları masaya yalımı
Marmarabirlik’te ileriye 

dönük yapılaşma çalışmasının 
vakit geçirilmeden başlat
masını isteyen köy muhtarları, 
Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik 
ile birlikte üreticinin sorun
larını masaya yatırdı. 
Toplantıda zeytin üreticilerinin 
Marmarabirlik’ten beklentile 
rini alamadıkları belirtildi.

___________ Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ÇUŞ (Çok Uluslu Şirketler)

Otobüs anlaşması imajdı
Bugün dünyada 6 milyar insan yaşıyor ve 

10 milyar insana yetecek kadar yiyecek üret
mek mümkün.

Buna karşın, açlık, açlıktan ölümler ve 
sefalet artıyor.

800 milyon insan yeterli beslenmeden 
yoksun ve 2,4 milyar insan yoksulluk 
sınırının altında yaşıyor.

Bu ne yaman çelişki değil mi?
Ama nedensiz değil..
Çünkü;
Kapitalist sistem, üretim araçlarının özel 

mülkiyetine ve her bir kapitalistin en yüksek 
kârı elde etmeye çalışmasına dayanıyor.

Bu da gelişmeyi olanaksız kılıyor ve 
gezegendeki insanların çoğunun yaşam 
standartları düşerken, küçük bir azınlığın 
muazzam ölçüde zenginleştiği bir durum 
yaratıyor.

Kim ne derse desin dünyayı çok uluslu 
şirketler yönetiyor..

Çıkarları için yakıp yıkmaktan çekinmiyor 
lar..

Bir avuç güçlü çokuluslu şirket, zengin
liğin büyük bir kısmını (dünyadaki gayri safı 
yurtiçi hasılanın % 40'ını, ticaretin % 70'ini) 
kontrol ediyor ve dünyanın geri kalanına 
kendi çıkarlarını dayatıyorlar.

Çokuluslu şirketin dünya üzerindeki ege
menliği, doğal olarak, en yüksek bireysel 
îâr arayışında olan kapitalist gelişmeden 
kaynaklanıyor.

Kapitalistler bunu başarmak için de üre
timlerini ve satışlarını arttırarak, yeni pazar 
lar açarak, varolan pazarları daha fazla 
sömürerek ve sermayeyi emeğin ve ham
maddelerin ucuz olduğu yeni ülkelere kay
dırarak, birbirleriyle rekabet ediyorlar.

Çok uluslu şirketler, amaçlarına ulaşmak 
için, ülkelerinin siyasi ve askeri kurumlarını 
(ABD, Avrupa, Japonya gibi büyük güçlerin 
hükümetlerini, parlamentolarını, yasalarını 
ve ordularını) kullanmaktan çekinmiyorlar.

Gerçek çıkarlarını, "insancıl çıkarların" 
korunması maskesi ardına saklıyorlar.

Son birkaç yılda, bu "insancıl bom
balara",

Yugoslavya'da, Irak'ta tanık olduk.
Çok uluslu şirketler,çıkarlarını gerçek

leştirmek üzere, bizzat büyük güçlerce kuru
lan ve onların egemenliği altında olan ulus
lararası kuruluşları (IMF, Dünya Bankası, 
Birleşmiş Milletler, NATO gibi) kullanıyorlar.

IMF ve Dünya Bankasının, kendilerinden 
"yardım" alan ülkelere dayattığı politikalar, 
kapitalistlerin kendi kârlarını arttırmak üzere 
dünyanın dört bir yanında uyguladığı poli
tikalarla aynıdır:

Devlet eğitimine ve sağlık sistemine sal 
dırılar, işten çıkarmalar ve ücretlerin düşü 
rülmesi, emekli aylıklarında ve diğer sosyal 
haklarda kesintiye gidilmesi, iş yasalarının 
değiştirilmesi, kamu işletmelerinin özel 
leştirilmesi gibi..

Eğitim ordusunun cefakar emekçilerinin 
aldıkları ücretlere göz dikmesi Türkiye'den 
verilecek en son örnek..

En yoksul ülkelerde, bu politikalar çok 
daha hızlı bir şekilde uygulanır ve bunların 
doğal kaynaklarının çokuluslu şirketlerce 
yağmalanmasıyla birleşir.

Sonuç olarak, yoksulluk düzeyi ve tüm 
dünyadaki çevre tahribatı gibi, zenginle yok
sul arasındaki uçurum da artıyor..

Bilinçli ve sistematik olarak atılan çıkarcı 
adımlarla kıyamete doğru yol alıyoruz..

Seyfettin ŞEKERSOZ
BMC Gözükara 
Otomotiv firmasın
dan alınacak 
olan 14 adet 12 
metrelik otobüsler 
mart ayının sonunda 
Gemlik'e gelecek. 
Dün firmanın 
Satış Müdürü 
Turgay Tav ile 
Minibüsçüler ve 
Otobüsçüler 
Kooperatifi yönetimi 
arasında sözleşme 
imzalandı.
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Fatih Keke 
ile BMC Gözükara 
Otomotiv Satış 
Müdürü Turgay 
Tav imza töreninden 
sonra el sıkışarak 
anlaşmayı kutladılar. 
Şimdiki otobüsler 
gibi beyaz renk 
üzerine kırmızı 
kuşaklı olacak 
14 metrelik oto
büslerde 45 kişi 
ötüfârak 46 kışı de 
ayakta yolculuk 
yapabilecek.
Kooperatif Başkanı 
Fatih Keke, 
alınacak yeni 
otobüslerle her

GEMDAŞ İşletme Müdürlüğü’ne Atakan Üstündağ atandı

Ercüment ESEN
İlçemize ilk doğal 
gazın kullanılması 
ile dağıtımı ve 
şebeke çalışmaların
da büyük katkıları 
olan 3 yıl önce 
kurulan Kazancı 
Holdingin kuruluşu 
olan GEMDAŞ 
işletme Müdürü 
Gürkan Belgütay 
Van İşletme 
Müdürlüğü’ne atandı. 
GEMDAŞ şirketinin 
kurulduğu 2005 
yılından beri ilçemiz 
de 3 yıldır aralıksız 
görev yapan 
Gürkan Belgütay, 
ilçemizde doğal 
gazın dağıtımındaki 
gösterdiği başarıyı 
Van merkezde 
yapılan doğal gaz 
çalışmalarına taşı
ması amacıyla Van 
Merkez Müdürlüğü’ne

ortağın otobüs 
başına yaklaşık 
100 bin YTL borç 
altına gireceğini 
belirterek 
"Yolcularımızı 
rahat ettirmek 
amacıyla 
otobüslerimizi 
değiştiriyoruz, 
büyük otobüslerimiz 
20-25 Mart 2008 
tarihleri arasında 
BMC Gözükara 
Otomotiv firması 
tarafından
Gemlik'e getirilerek 
bize teslim 
edilecek" dedi.

atanması üzüntü 
ile karşılandı..
Gürkan Belgütay'dan 
boşalan işletme 
müdürlüğüne yine 
GEMDAŞ'ın kuruluş 
aşamasından

OTOBÜSLER 
TERMİNAL'E 
GİRMEYECEK 
Öte yandan 
Bursa Merinos 
kavşağından 
Gemlik'e hareket 
edecek otobüslerin 
bundan sonra 
Terminal'e giriş 
yapamayacakları 
açıklandı.
Terminal içinden 
geçen yolun 
şu anda alış 
veriş merkezi 
yapan firmaya 
ait olduğu 
bildirilirken,

günümüze kadar 
yapım ve işletme 
müdürü olarak 
görev yapan 
Atakan Üstündağ 
GEMDAŞ işletme 
Müdürlüğü’ne 

Gemlik otobüs
lerinin terminal 
girişinden sağa 
döndüklerinde 
durak bulunan 
ve terminal dışına 
çıkan yolun 
inşaatın yapılması 
nedeniyle bugünden 
itibaren kapatıldığı 
öğrenildi.
Terminal'e gelecek 
yolcuların Gemlik'e 
gelebilmeleri için 
Terminal'den 
çıkarak yolun 
karşısına geçip 
otobüs beklemeleri 
gerekiyor.

getirildi. 
GEMDAŞ'ın 
yeni işletme 
Müdürü Atakan 
Üstündağ dünden 
itibaren göreve 
başladı.
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Köy Muhtarları, Ziraat Odası’nda biraya gelerek 
üreticilerin sorunlarını görüştü 

Zevtin ve sorunları Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

masaya yatırıldı
Marmarabirlik’te ileriye dönük yapılaşma çalışmasının 

vakit geçirilmeden başlatmasını isteyen köy muhtarları, 
Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik ile birlikte üreticinin sorun
larını masaya yatırdı. Toplantıda zeytin üreticilerinin 
Marmarabirlik’ten beklentilerini alamadıkları belirtildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bu yıl zeytin 
üretiminden 
beklediği verimi 
alamayan zeytin 
üreticilerinin 
sorunlarını 
masaya yatıran 
Köy Muhtarları 
Ziraat Odası’nda 
bir araya geldiler. 
Köylerindeki 
zeytin 
üreticilerinin 
özellikle 
Marmarabirlik’ten 
beklentilerini 
alamadıkları ve 
bu yönde her 
zaman şikayette 
bulunduklarını 
belirten köy 
muhtarları 
Marmarabirlik’te 
ileriye dönük 
yapılaşma çalış
masının vakit 
geçirilmeden 
başlatılmasını 
istediler.
Ziraat Odası 
Başkanı Ali 
Çelik’in de 
katıldığı toplantıda 
"Denenmiş 
kişilerle bu işi 
yürütmenin fayda 
getirmeyeceği, 
Birlik yönetiminde 
üreticinin çıkar
larını koruya 
bilecek dinamik 
yöneticilere 
ihtiyaç olduğu" 
görüşünde 
birleşildi.
Marmarabirlik

üst yönetimini 
oluşturan kişilerin 
zeytin konusunda 
gerekli alt yapı 
birikimlerinin 
bulunmaması 
nedeniyle 
üreticiye faydalı 
olamadıklarının 
altı çizildiği 
toplantıda, 
"Gemlik 
Marmarabirlik 
zeytin kooperatifi 
yönetimi dahil 
mevcut birlik 
yönetiminden 
memnun kalmıyor
sa şikayet edilme 
yecek, ya da 
oluşturulacak 
yönetim için 
görüş bildirilecek"

kararı alındı.
18 Şubat 2008 
Pazartesi günü 
yapılacak olan 
Marmarabirlik 
Gemlik zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi yönetim 
kurulu seçimleri 
için oluşturulacak 
listede bulunan 
kişilerle yapılacak

görüşmelerle 
kendilerine 
destek verilecek 
beklentilerin 
iletileceği kararı 
alınırken yeni 
yönetimin dinamik 
ve başarılı 
olabilmesi için 
gayret sarf 
edileceği 
konuşuldu.

Yerini bilmek!...
En büyük hayali "bir gazetede köşe 

yazarı olmak" olân okurlarım, tanıdıklarım, 
arkadaşlarım eksik olmasınlar, bunun yol
unu benden soruyorlar..

Zannederim iyi yazan köşe yazarlarını 
okudukça, hevesleniyor, ayranları kaban 
yor..

Aslında kimseye sormalarına gerek yok.
Ne gerekir, ne gerekmez...
Hepsi açık, ortada.
Bugüne kadar anlamamış olan, olanları 

görmeyen zaten bu işe hiç kalkışmasın 
derim.

Bir kere hemen şunu söyleyeyim, bu işe 
soyunanı, kalemini konuşturmak isteyen
lerin siyaset - ekonomi -genel kültür konu
larında bilgisi, söyleyecek sözü olacak.

Aksi "dikiş bilmeyen terzi" misalidir.
Boşa kürek çekmektir. Deniz hemen 

biter ,kara görünür.
"Fakat bu mevzular çok yazıldı - 

konuşuldu" demeyin!
Benim tespitime göre insanoğlunun 

konuşmaya, okumaya doymadığı tek konu 
budur. Siyaset.. Politika

Hiç tınmayacaksınız!
Tahriklere kapılmayacaksınız!
"Konu"nuzdan sapmayacaksınız!

Dimdik olacaksınız..
Hayat devam ediyor olacaktır, kuşkunuz 

olmasın!
Bakın en başta sormam gereken şeyi 

unuttum!
Sizde, üç cümleyle anlatılabilecek mese

leyi, köşenizde yüz otuz üç cümleye yaya- 
bilme becerisi var mı?

Yoksa, hiç heves etmeyin bu işe! 
Boşuna yorulmayın, zaten yazsanız da 
kimse sizi okumaz..

Yazılarınız binlerine dokunacak fakat 
sövgü -hakaret olmayacak..

"Nasıl olacak?" derseniz...
Vallahi bende bilmiyorum.
Bildiğim biraz acı olacak ,dokunulanı 

acıtacak, okuyanına da ağız adı verecek, 
sonuna kadar okuyacak..

Son olarak, kelleyi koltuğa almaya hazır 
mısınız?

Sataşmalara, telefonlarda küfürlere, e- 
maillerde çamur atmalara hazır 
olmalısınız..

"Uğur Mumcu olmaya soyunacak değil
im" demeyin!

Şart değil. Biraz cesur olun.
Vatanını seven, milletinin durumunu 

görüp üzülen, Cumhuriyeti kuran atalarına, 
Büyük Atatürk'e borcu olan, bu borcunu 
ödemeye çalışmalıyım diyenler, rahatça 
kalemlerini ellerine alabilirler..

Yazabilirler..
Mesela "Soyuluyoruz ' dediniz bir 

yazınızda...
Bu bile yeter.
Daha bir sürü şey...
Başka neler gerekir ben de bilemem
Okuldan bile her şeyi öğretip de mezun 

etmiyorlar adamı!
Bazı dini bütünler derler ki;
Türkler öpüşme sahnelerinde başka 

kanala geçiyormuş.
Ya da kendi sevişmelerini kameraya 

alıyorlar.
Gördünüz ya ikisinin ortası yok!
Erdoğan, "Herkes yerini bilsin" demiş.
İyi de demiş ama okuyunca siz şöyle bir 

düşündünüz mü ?
Aslında o da bilmiyor..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik'in merkez nü fusunun 78 bin 985 olmasına 
rağmen mahallekîrde tespit edilemeyen ve 

ikametlerinde bulunamayan yaklaşık 5 bin kişinin 
olduğu tespit edildi. Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus 
tespit sisteminde il ve ilçelerde adreslerinde 

bulunamayan insanların olduğu belirlendi

HMİM 
IHHMGİ

İki yıldan bu yana nun 78 bin alınamayan mahalle
Türkiye İstatistik 985 olmasına insanların muhtarlarından
Kurumu tarafın rağmen başvuracağı alınmakta
dan gerçekleş mahallelerde adres olarak olan ikamet
tirilen adrese tespit edilemeyen belirtilmesine belgelerinin de
dayalı nüfus ve ikametlerinde rağmen bir kişinin kişinin gittiği
tespit sisteminin bulunamayan birkaç yerde adreste
başarılı olmasına yaklaşık 5 bin evi olması bulunan Nüfus
karşılık bir çok kişinin olduğu nedeniyle Müaurıugune
il ve ilçelerde sanılıyor. ikametlerinin müracaat
adreslerinde İlçe Nüfus tespit edilemediği ederek gerekli
bulunamayan Muaurıugunde ortaya çıktı. işlemlerini
insanların açılan Adrese Öte yandan orada
olduğu saptandı. Dayalı Nüfus tam olarak yaptırmaları
Gemlik'in Bürosu bu yerleşmemesine gerektiği
merkez nüfusu- tür kayıt altına rağmen bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

bayta$ 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_______

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.
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: 5.13 42 21 Fax: 513 17 94

Hünkar Hacı
Bektaşi Veli 

Demeği’nden 
aşure günü

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Her yıl geleneksel 
olarak yapılan 
Kurban ve Aşure 
günü Hünkar 
Hacı Bektaş-ı 
Veli Derneği'nde 
bu yıl 24 Ocak 
2008 Perşembe 
günü yapılacak. 
Derneğin Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Burçak Sokak 
10 nolu kendi 
binasında 
Muharrem 
Ayı nedeniyle 
yapılacak olan 
Kurban ve 
Aşure günü

etkinliklerinin 
her yıl olduğu 
gibi bu yılda 
kalabalık bir 
katılımla 
gerçekleşmesi 
bekleniyor. 
Hünkar Hacı 
Bektaş-ı Veli 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kazım Bulut, 
Perşembe günü 
saat 12.00 de 
yapılacak olan 
Kurban ve 
Aşure günü 
etkinliklerine 
herkesin davetli 
olduğunu söyledi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr


23 Ocak 2008 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 5

Gemlik Körfez ve haber
Gemlik halkının ilçede olup 

biteni öğreneceği tek kaynak 
gazetelerdir.

İlçemizin belde ve köyleriyle 
birlikte nüfusu konusunda dün 
yaptığımız haberde, 90 bin kişiye 
yaklaştığımızı bildirdi. Yazılma 
yanlarla bu sayı daha da artacak.

İlçeyle ilgili ha herleri iki gün
lük gazete veriyor.

Biz haftanın (Pazar günü 
hariç) 6 günü yayınlanıyoruz.

Diğer yerel gazete ise 5 gün..
İlçe merkezinde oturan 78 bin 

kişi, Gemlik’te nelerin olup bit
tiğinden habersiz.

Çünkü ilçemizde yayınlanan 
bu iki günlük gazete okur 
sayısının yetersiz olduundan 
günde 500 ile haberine göre 750 
adet baskı yapıyor.

Gatenin büyük çoğunluğunu 
başta resmi daireler olmak üzere 
dağıtıyoruz.

Gazete bayilerinden ve satıcı 
çocuklardan parayla alınan gaze 
te sayısı az.

Gemlik, Gemlikle ilgili konuları 
izlemiyor.

Ne yapıyor?
Televizyon izliyor.
Bırakın yerel gazeteleri oku

mayı, ulusal basını bile okumu

yor Gemlik’li.
Dağıtım şirketleriyle yaptığım 

görüşmede, kış aylarında yani 
bugünlerde, Gemlik’te hafta orta 
sında satılan gazete sayısı 4 bin 
civarlarında.

Bunun bin tanesini bir ce 
maatin elemanları alıp dağıtıyor 
,ama satıyoruz diyorlar.

Buna da saymazsanız Gemlik 
ve köylerinde, -beldeler buna 
dahil - satılan gazete 3 bin adettir.

Yani, 26 kişi de bir kişi gazete 
satın almaktadır.

Biz buy uz.
Kitap satışlarından hiç söz 

etmiyorum.
Gazete okurluğundaki sayının 

düşüklüğüne ne derseniz deyin, 
ben anlam veremiyorum.

Okumayan bir toplumuz.
Bu, toplumun kültürüyle oran

tılı bir sorundur.
Gemlik Körfez’in gazeteciliği, 

bugünün olaylarını yansıtmaktır.

Ama arşivlerde biriken ciltler, 
Gemlik’in dününü, bu güne taşı 
yan birer kaynaktır.

Biz, 35 yıldır Gemlik’i ve yurt 
olaylarını yazıyoruz.

Gazetelerden başka yazılı biri 
kaynak var mı 35 yıl geriye gide
bilen?

Bulamazsınız.
Hele, Gemlik gibi hiçbir değeri 

ne sahipi çıkmayan bir ilçede dün 
yok gibidir.

Ben, köşemde hep Gemlik’i 
yazmaya çalışıyorum. Evime sa 
at 21.oo - 22.00 den önce gide 
miyorum.

Yerel gazeteciliğin bir bakıma 
aslı budur.

Yerelliktir.
Dün, Gemlik’in 2007 nüfus 

sayımını duyururken, bugün de 5 
bin kişinin evlerde yapılan sayım
larda, evlerinde bulunama dığı 
için sayıma girmediği konu 
sunda bir haberimiz var bugün 

gazetemizde.
Evinizde oturarak bu haberleri 

okumadan öğrenmenizi mümkün 
değil.

Gazetemizi satın alıp okuyan
ların azlığından söz ederken, 
internet gazetemize ilginin gün 
geçtikçe attığını görüyoruz.

Gemlik ile ilgili haberleri inter
net aracılığıyla dünyanın dört bir 
köşesinden izleyen okurlarımız 
var.

Bizi izleyen okurlarımızı, sis
tem sayesinde görebiliyor ve 
mutlu oluyoruz.

Gemlik’teki adli olaylar, bele 
diye çalışmaları, okullardaki sos 
yal ve kültürel faaliyetler, spor 
karşılaşmaları, derneklerin çalış
maları, kongreler, siyasi faali 
yetler, sosyal yaşam, kültürel 
çalışmalar, sanatsal faaliyetler, 
sağlık sorunları, atamalar, kaybet 
tiklerimiz gibi onlarca konuda ha 
berler yer alıyor küçük gazete 
m izde..

Biz, Gemlik’in çeşnisini yan
sıtıyoruz.

İstiyoruz ki, bu emeğimiz iz 
lensin.

Yerel gazeteler daha çok okun
sun.

Okurlarımız bize güç katsın.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Gemlik Gelişiyor ...
Gemlik nüfusu her 

geçen gün artıyor. Son 
yedi yıl içinde yurdun 
her köşesinden 15.000 
kişi aramıza katılıp, 
hemşehrimiz olmuş.

Bugün Gemlik’in 
merkez nüfusu 79 bin 
Birçoğu Anadolu, kimi 
Trakya illerimizden nüfus 
bakımından büyük.

Tam kadın erkek 
eşitliği Gemlik’imizde var 
39 bin 500 kadın, 39 bin 
500 erkek.

Gemlik’e göç 2004 
yılından sonda daha bir 
hızlı oldu. U.Ü Asım 
Kocabıyık Yüksekokulu, 
Hukuk Fakültesi ve açıla
cak olan Yüksek Denizci 
lik Okulu Gemlik’in ca
zibesini arttırmıştır. 
Gemlik adeta üniversite 
şehri olacak.

Nüfus gelişmesi ile 
beraber ilçede ticari, 
sınai, sportif ve kültürel 

etkinler de arttı.
İstiklal Caddesi’nde, 

Eski Pazar Caddesi’nde, 
Yeni Pazar Caddesi’nde 
büyük mağazalar ve iş 
yerleri.

Vitrinleri modernleşti 
rilen dükkanlar.
Yenilenen kafeterya ve 
lokantalar.

Migros, BİM, Şaypa, 
Dia ve Özdilek gibi 
süpermarketler.

Şehir merkezinden 
yeni Armutlu yoluna ka
dar açık hava pazarımız.

Büyük kentlerimizde 
olan ne varsa, hangi ünlü 
marka ürünler varsa 
alıcıya sunuluyor genel 
satış koşulları ile.

Liman işletmeleri, 
Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki fabrikalarla 
iş yerleri Gemlik’i tüm 
yurd ve dünyaya bağla 
mış durumda.

Deniz ve karayolu ile.

En büyük kentleri - 
mizde faaliyet gösteren 
dershanelerin tümü 
Gemlik’te gençlerimizi 
eğitip, başarılı kılarak bir 
üst eğitim kurumuna 
geçirme uğraşı veriyor. 
Okullarımızda temsiller 
veriliyor, okullar arası, 
bölge okulları arası bilgi 
yarışmaları düzenleniyor. 
Başarılar elde ediliyor.

Yurt genelinde düzen
lenen resim, şiir, kom
pozisyon dallarında dere
celer alıyor çocuklarımız.

Aykent ilköğretim 
Okulu öğrencisi Sevgili 
Gözdenur Bozan “Enerji 
Verimliliği” konulu yarış
mada öykü dalında 
Türkiye üçüncüsü oldu. 
Ödülünü Başbakan ve 
Enerji Bakam’nın elinden 
aldı.

Yaşı küçük, aklı büyük 
(maaşallah, tık, tık, tık) 
çizerimiz Barış Güler

“Küresel Isınma” konu 
sunda çizdiği karikatür
lerle yarışmaya katılıyor. 
Kendisini bu konuda 
ünlü karikatüristimiz 
Salih Memecan teşvik 
ediyor.

Resim sergileri açılı 
yor. Son resim sergisi 
Babür Balâ’nındı. Büyük 
ilgi gördü. Çünkü 
görülmeye değerdi.

Gemlik Türk Sanat 
Müziği, Türk Halk Müziği 
Koroları başarılı konser
ler veriyor.

Halktan büyük ilgi 
görüyor. Her geçen gün 
katılım artıyor.

Gemlik Sanat Tiyarosu 
elemanları ilköğretim 
okullarındaki öğrencilere 
yönelik tiyatro eserlerini 
sergileyip oynuyor.

Eğitim vakıfları daha 
çok öğrenciye burs vere
bilmek için konserler 
düzenliyor.

TEMA Vakfı Gemlik 
Şubesi doğayı sevdirme, 
koruma ve ağaçlandırma 
uğraşını ilçemizde ve 
komşu ilçelerde veriyor.

Spor kulüplerimiz faal. 
Deplasmanlı amatör 
küme maçları stadımızda 
oynanıyor.

Adete sahipsiz kalmış 
maddi imkansızlıklara 
rağmen Gemlikspor 
Futbol Takımımız, kız 
voleybol tamimimiz ve 
Zeytinspor Kız Futbol 
Takımımz çalışmaları 
ile Gemlik’te sporu 
yaşatıyor.

Tüm bu olumlu 
gelişmeler bizleri sevin
dirip, gururlandırıyor.

Gemlik, zeytini ile ünlü 
olduğu gibi; her türlü 
gelişmesiylede ünlü ola
caktır.

Bu hususda gayret 
gösterenlere sonsuz 
sevgi ve saygılar.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sivil toplum örgütlerinin 50 bin belediye 
işçisi zam bekliyoryargıya tepkisi sürüyor

Yargıtay ve 
Danıştay'dan gelen 
başörtüsü yasağı 
savunması sivil 
toplum örgütlerinin 
tepkisini çekmeye 
devam ediyor. 
Memur-Sen Bursa 
Temsilciliği, 
Orhangazi Parkı'nda 
düzenlediği kitlesel 
basın açıklaması 
eyleminde 
Yargıtay Başsavcısı 
Abdurrahman 
Yalçınkaya'nın 
açıklamalarını 
protesto etti. 
Memur-Sen üyesi 
yaklaşık 30 kişilik 
grup adına konuşan 
Memur-Sen Bursa 
il Temsilcisi Aydın 
Kılıç, yüksek yargı
dan üniversitelerde 
kıyafet yasağının 
kaldırılamayacağına 
dair gelen açıkla
maların halkı 
derinden üzdüğünü 
söyledi. Kılıç, 
"Ülkemizin nor

malleşmeye ve 
bölgesinde güçlü bir 
uluslararası aktör 
olmaya başladığı 
bir zamanda, 
Başsavcının bu 
açıklaması ülkenin 
geleceğine yönelik 
üzücü bir tablo oluş
turmuştur. Bu ülkede 
herkes işini yap
malıdır. Madem 
kuvvetler ayrılığından 
söz ediliyor, öyleyse 
hukuk adamı kendi 
işini, siyaset adama 
kendi işini, diğer 

anayasal kurumlar da 
kendi işini yapmalı 
dır. Bu ülkede asıl 
unsurların içimizdeki 
azınlıklar kadar 
hakları yok mu? 
Dünya uzayı fethe 
çıkarken, hala ülke 
mizde yasakların 
savunulur olması, 
üstelik bu yasağı 
savunan kişinin yük
sek yargı organının 
en tepe noktasında 
bulunan başsavcının 
yapıyor olması 
oldukça 

düşündürücüdür. 
Bir sivil toplum 
örgütü olarak 
bu açıklamaları 
onaylamıyoruz" 
dedi.
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Abdurrahman 
Yalçınkaya ile 
Danıştay Başkanı 
Sumru Çörtoğlu'nun 
kendi ideolojik 
görüşlerini bütün 
yargı camiasına 
mal ederek yargının 
halk nezdindeki 
saygınlığının 
zedelenmesine 
neden olduğunu 
savunan Kılıç, 
başörtüsü yasağının 
yeni anayasa 
taslağına konulacak 
net bir cümleyle 
çözülebileceğini 
kaydetti.
Memur-Sen 
üyesi grup, basın 
açıklamasının 
ardından sessiz bir 
şekilde dağıldı.

Belediye-İş Sendika 
sı, aralarında Ankara, 
İstanbul ve İzmir'in 
de bulunduğu 10 
büyükşehir belediye 
sinde üyeleri adına 
toplu sözleşme 
görüşmesi yürüte
cek. Sendika, yılın ilk 
3 ayında toplam 452 
belediyede yaklaşık 
50 bin üyesi adına 
toplu sözleşme 
masasına oturacak. 
Belediye-İş 
Sendikası, yetkili 
olduğu çok sayıdaki 
belediyede toplu 
sözleşmelerini 
yenileyecek. Bunlar 
arasında 10 büyükşe
hir belediyesi öne 
çıkıyor. Sendika, 
yetkili olduğu 
Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana, 
Antalya, Diyarbakır, 
Erzurum, Kocaeli, 
Mersin ve Samsun 
büyükşehir 
belediyelerinde iş 
veren temsilcileri ile 
toplu sözleşme 
görüşmeleri yapacak. 
Ankara'da büyükşe

hir belediyesinin yanı 
sıra ASKİ ve EGO 
Genel Müdürlüğü'nde 
toplam 5 bin 134 
işçinin toplu sözleş 
mesi yenilenecek. 
İstanbul’da büyükşe
hir belediyesi ile 
Şişli, Gaziosman 
paşa, Bakırköy, 
Zeytinburnu, Malte 
pe, Ümraniye, Üskü
dar ve Bayrampaşa 
belediyelerinde 
toplam 9 bin 117 işçi 
adına toplu iş 
sözleşmesi görüşme
si yapılacak. İzmir'de 
de büyükşehir 
belediyesinin yanı 
sıra ESHOT ve İZSU 
Genel Müdürlüğü ile 
Balçova, Gaziemir, 
Güzelbahçe, Konak, 
Karşıyaka, Narlıdere 
ve Bornova bele 
diyelerinde toplam 5 
bin işçinin toplu 
sözleşmeleri yeni 
lenecek. Sendika, 
yılın ilk 3 ayında 
toplam 452 beledi 
yede 49 bin 692 işçi 
adına toplu sözleşme 
masasına oturacak

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır.

Tel: (0 532) 353 34 56
Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce 

»■ 07160400EX072685 tescilli, 28.12.2007 tarihli 
Gümrük Çıkış Beyannamemiz kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
SC ERCAN SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

ELEMAN ARANIYOR
Tershanemizde çalışmak üzere 

KAYNAKÇI 
MONTAJCI

VİNÇ OPERATÖRÜ
AŞÇI (Bayan olabilir) 

aranmaktadır.
Erdoğan Usta Tershanecilik San. Ticltd. Şii.

Kapaklı Köyü / ARMUTLU
0.532 235 28 05 ■ 0.226 533 30 60

ÖN MUHRSCBC 
€L€MRNI RRRNIVOR
Şirketimizin Gemlik'teki Şantiyesinde 

görevlendirilmek üzere,
Bay ön muhasebe elemanı alınacaktır, 
lise mezunu (Tercihen Ticaret Lisesi), 

*Office Programlarını iyi derecede 
(özellikle Excel) kullanabilen, 

*Sürücü belgesi olan, 
*Askerlik görevini yerine getirmiş, 

*Sorumluluk alabilecek
Tel: 0.224 2252950-51 

Fax:0.224 2230896

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

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 513 96 83
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Türkiye'nin nüfusu 70 milyon 586 bin
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2007 
yılı sonu itibariyle 
Türkiye'nin nüfusu
nun 70 milyon 
586 bin 256 kişi 
olduğunu açıkladı. 
TÜİK'ten yapılan 
açıklamaya göre, 
nüfusun 35 milyon 
376 bin 533'ünü 
erkek nüfusu, 35 
milyon 209 bin 
723'ünü kadın 
nüfusu oluşturdu. 
Açıklamada şu 
bilgilere yer verildi: 
"Ülkemizde ikamet 
eden nüfusun 
yüzde 70.5'i 
şehirlerde yaşamak
tadır. Şehir nüfusu 
(il ve ilçe merkez
lerinde ikamet eden 
nüfus) 49 milyon 
747 bin 859, köy 
nüfusu (bucak ve 
köylerde ikamet 

eden nüfus) ise 
20 milyon 838 
bin 397 kişidir. 
Şehirlerde yaşayan 
nüfus oranının en 
yüksek olduğu il 
yüzde 92.7 ile 
Ankara, en düşük 
olduğu il ise yüzde 
31.8 ile Ardahan'dır. 
Ülkemiz nüfusunun 
yüzde 17.8'i İstan
bul'da ikamet 
etmektedir.
İstanbul ilinde 
12 milyon 573 
bin 836 kişi ikamet 
etmektedir. Toplam 
nüfusun sırasıyla 
yüzde 6.3'ü 
Ankara'da, yüzde 
5.3'ü İzmir'de, 
yüzde 3.5'i 
Bursa'da, yüzde 
2.8'i Adana'da 
ikamet etmektedir. 
Nüfusu en az 
olan beş il ise

sırasıyla Bayburt, 
Tunceli, Arda
han, Kilis ve 
Gümüşhane'dir. 
En az nüfusa 
sahip Bayburt'da 
ikamet eden kişi 
sayısı 76 bin 
609'dur.
Ülkemizde ortanca 

yaş 28.3'tür. Ortanca 
yaş erkeklerde 27.7 
iken, kadınlarda 
28.8'dir. Şehirlerde 
ikamet edenlerin 
ortanca yaşı 28.4, 
köylerde ise 
27.9'dur.
15-64 yaş grubunda 
bulunan çalışma 

çağındaki nüfus, 
toplam nüfusun 
yüzde 66.5'ini oluş
turmaktadır. Ülkemiz 
nüfusunun yüzde 
26.4'ü 0-14 yaş 
grubunda, yüzde 
7.1'i ise 65 ve 
daha yukarı yaş 
grubundadır.
Nüfus yoğunluğu 
olarak ifade edilen 
bir kilometrekareye 
düşen kişi sayısı, 
Türkiye genelinde 92 
iken illere göre 11 ile 
2 bin 420 kişi arasın
da değişmektedir. 
İstanbul 2 bin 420 
kişi ile nüfus yoğun
luğunun en fazla 
olduğu ildir. Bunu 
sırasıyla 398 kişi ile 
Kocaeli, 311 kişi ile 
İzmir, 238 kişi ile 
Hatay ve 234 kişi ile 
Bursa illeri izlemek
tedir. Nüfus yoğun

luğunun en az 
olduğu il ise 
11 kişi ile 
Tunceli'dir. 
Yüzölçümü 
büyüklüğüne 
göre ilk sırada yer 
alan Konya ilindeki 
nüfus yoğunluğu 
50, yüzölçümü 
en küçük olan 
Yalova ilindeki 
nüfus yoğunluğu 
ise 215 kişidir. 
Türkiye'de ikamet 
eden nüfusun 
yüzde 0.14'ü 
yabancı uyrukludur. 
Yabancı uyrukluların 
en fazla bulunduğu 
ilk beş il sırasıyla 
İstanbul (42 bin 
228), Bursa 
(11 bin 495), 
Ankara (7 bin 166), 
İzmir (6 bin 707) ve 
Antalya (6 bin 343) 
illeridir."

"Çalışanlar daha fazla vergi verecek"
Türk-İş Araştırma 
Müdür Yardımcısı 
Namık Tan, Gelir 
Vergisi dilimlerinin 
yüzde 7,2'lik yeniden 
değerleme oranı 
yerine enflasyon 
hedefi olan yüzde 
4 oranında 
artırıldığını ifade 
ederek, bu durumun 
çalışanların 
daha fazla vergi 
vermesine neden 
olacağını belirtti. 
Tan, Gelir 
Vergisi'ndeki 
artışla ilgili çalış
masında, bütün 
vergi ve cezaların 
belirlenen yeniden 
değerleme oranına 
göre yüzde 7,2 
oranında artırıldığını, 
Gelir Vergisi

dilimlerinde artışın 
ise düşük tutul
duğunu savundu. 
Tan, bu durumun 
çalışanların bir 
üst gelir dilimine 

daha hızlı ulaşması
na ve daha fazla 
vergi vermesine 
yol açacağını 
kaydetti.
Maliye Bakanlığının, 

gelirleri, geçen 
yıl 7 bin 500 YTL'den 
başlayarak 4 
dilim halinde 
vergilendirdiğini 
ifade eden Tan, 
vergi oranlarının da 
belirlenen dilimlere 
göre yüzde 15 ile 
35 arasında düzen
lendiğini kaydetti. 
"Gelir Vergisi 
Yasası'nın 123. 
maddesi uyarınca 
gelir dilimlerini 
belirleyen miktar
ların, Vergi Usul 
Kanunu'na göre 
tespit edilen 
yeniden değerleme 
oranında artırılabile
ceğini" belirten 
Tan, çalışmasında 
şu görüşlere 
yer verdi:

"2008 yılında 
Maliye Bakanlığı 
bütün vergi ve 
cezaları yüzde 7,2 
yeniden değerleme 
oranı kadar artırdı. 
Gelir Vergisi dilim
lerinde de yüzde 
7,2'lik yeniden 
değerleme oranı 
kadar artış bek
lenirken, enflasyon 
hedefi olan yüzde 
4 oranında artış 
yapılması çalışan
ların daha çok vergi 
vermesi demektir. 
Bunun anlamı, 
vergi dilimleri 
daha az arttığından 
çalışanlar ve Gelir 
Vergisi ödeyenler 
daha kolay bir 
üst dilimden 
vergilendirilecektir.

2008 yılının ikinci 
yarısında ücret 
artışlarıyla birlikte 
vergi kesintileri 
artacağından, bu 
şekilde ücret 
artışlarının bir 
kısmı geri 
alınmış olacak. 
Örneğin, kamu 
işçilerine 2008 
yılının ikinci 6 
ayında yüzde 3'lük 
ücret artışı ile 
sağlanacak 
gelirin bir kısmı, 
Gelir Vergisi 
kesintilerinin yük
selmesiyle geri 
alınacak. Gelir 
Vergisi dilimleri 
yüzde 7,2 artırılsay- 
dı, bu durum 
söz konusu 
olmayabilirdi."

KflŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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II

2 kişi yaralandı
Bursa'da, restoranta 
küfürlü konuşma 
nedeniyle müşteriler 
arasında çıkan kav
gada 1 kişi bıçakla
narak, 1 kişi de 
darp edilerek yara
landı. Edinilen bil
giye göre, Kemer 
çeşme Mahallesi 
Yeni Yalova 
Yolu'nda faaliyet 
gösteren bir 
restoranta giden 
Musa (50) ve 
kardeşi İsmail A. 
(37) ile Çetin M. (42) 
arasında küfürlü 
konuşma nedeniyle 
tartışma çıktı. 
İsmail ve Musa A.

kardeşlerin küfürlü 
konuştuklarını 
iddia eden Çetin M. 
ile A. kardeşler 
arasındaki tartışma 
kısa sürede 
kavgaya döndü. 
Çetin M., İsmail 
A. tarafından 
bıçakla yaralandı. 
Arbede sırasında 
ayağı kırılan 
İsmail A. da 
hastaneye kaldırıldı. 
Çetin M.'nin sağlık 
durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu öğre
nilirken, olayla ilgili 
İsmail A. ve Musa A. 
gözaltına alındı.

ABONE OLDUNUZ MU?

HM
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

ABONE OLUN
OKUTUN OKUYUN

4

İnşaat işçisi evinde ölü bulundu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir süredir işsiz 
olduğu öğrenilen 
inşaat işçisi, evinde 
ölü bulundu. İşçinin 
kesin ölüm nedeni 
Adli Tıp Kurumu'nda 
yapılacak otopsi 
sonucu belirlenecek. 
Edinilen bilgiye göre,

Hürriyet Mahallesi 
Aydın Sokak'ta bekar 
olarak yaşadığı 
öğrenilen Yaşar 
Açmah'dan (48) 2 
gündür haber ala
mayan komşuları 
durumu polise 
bildirdi. Olay yerine 
gelen polis, evde 
yaptığı incelemede

Yaşar Açmalı'nın 
cesediyle karşılaştı. 
Belediye tabibinin 
ölümünü şüpheli 
bulması üzerine 
olay yerine gelen 
Cumhuriyet Savcısı, 
Açmalı'nın ölüm 
nedeninin tebspit 
edilebilmesi için 
otopsi yapılmasına

karar verdi.
İnşaatlarda çalışarak 
geçindiği ve bir 
süredir işsiz 
olduğu öğrenilen 
Açmalı'nın cesedi 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

İşyerinde Manarak lıaslanelilı oldu
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir kişi, çalıştığı 
bir alışveriş 
merkezinde, 
daha önceden 
bilinmeyen bir 
konuyla ilgili 
husumeti bulunan 
kişi tarafından 
bıçaklandı.

Edinilen bilgiye 
göre, Kaplıkaya 
Mahallesi'nde 
faaliyet 
gösteren bir 
alışveriş merkezinde 
çalışan Ayhan Ö. 
(25), yanına gelen 
açık kimliği henüz 
tespit edilemeyen 
bir kişi ile tartış

maya başladı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
zanlı, Ayhan 
Ö.'ye bıçakla 
saldırmak istedi. 
Bu sırada saldır
ganın elinden 
bıçağı almak 
isteyen

Ayhan Ö. 
elinden 
yaralandı. 
Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken zanlının 
yakalanması için 
soruşturma 
başlatıldı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAIÇTANI
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

| Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
'4 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

I
Bağ-I■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. t

Macide &ZÂLP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Bursa merkezindeki 
şüpheli paketten 

tabak çıktı
süreliğine araç 
trafiğine kapatıldı. 
Ardından bomba 
imha uzmanı 
paketi fünye ile 
patlattı.
Paketten tabak 
çıktı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri, 
vatandaşiarın 
bu tür şüpheli 
durumlarda vakit 
geçirmeden 
*155 Polis İmdat
Hattı'nı aramalarını 
istedi.

Bursa'da, şehir 
merkezinde unutu
lan paket korkuya 
neden oldu.
Şüpheli paket 
bomba imha 
uzmanları tarafın
dan fünye ile 
patlatıldı.
Paketten tabak 
çıkarken, Atatürk 
Caddesi kısa bir 
süre trafiğe 
kapatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi

Caddesinde 
vatandaşların 
'şüpheli paket 
var' ihbarı üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı bomba 
imza uzmanı 
kısa sürede 
olay yerine geldi. 
Paket çevresinde 
polis geniş 
güvenlik önlemi 
alırken Atatürk 
Caddesi kısa

T MA
“SUYUNU BOŞA 

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

Faal durumda 
devren satılık 

mobilya dükkanı
Eski Pazar Cad. No:29 Gemlik / BURSA

TEL: 0.224 513 20 61
SATILIK DAİRE

95 m2, 2+1 
Kayhan Mh. Yeşil Sk. 

SATILIK DAİRE 
GSM: 0.542 436 16 72

ELEMAN ARANIYOR

Umurbey Düğün Salonu’nda 
çalışmak üzere 

35 yaşını aşmamış 
BAYAN ELEMAN aranıyor. 
^Qersınsüreri Müracaat Tel.

İnş. Zeytincilik Ltd.Şti. 525 17 00
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

ŞEHRİ YILMAZ

Adnan Menderes Üniversitesi 
Karacasu Meslek Yüksek Okulu Turizm 
ve Otel işletmeciliğinden aldığım okul 

kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
ÇETİN MEHMET ÇINAR

KURBANLIK ve MİM
Kendi Özel besimiz Küfbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

mizoEiraziEiıiHizraEvra
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel:51J11«CepTel:0.532 77»9194

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

GEMLİK SİNEMA GÜNIÜÖÜ
VENÜS SIINEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

KABADAYI 14.00 - 19.00 • 21.30
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30 « 14.15 • 16.45 • 19.15 * 21.15 
ATLAS SİNEMASI 
BEYAZ MELEK 14.00 - 16.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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MEB18 milyon yeni karne bastı
Cuma günü kar
nelerini alacak 15 
milyon öğrenciyi 
karne heyecanı 
sardı.
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), kendi 
baskı tesislerinde 
18 milyon karne 
basarak tüm 
okullara gönderdi. 
Yeni karnelerde 
100'lük puan 
sistemi uygulamaya 
konulurken, bir 
çok ilk de hayata 
geçirilmiş oldu.
MEB ilkleri 
barındıran karneleri
ni basarak, geçen 
hafta tüm okullara 
gönderdi. 15 milyon 
öğrenci bulunmasına 
karşın her türlü 
ihtimale karşın 
18 milyon adet 
karne basan MEB, 
okullara karneleri 
göndererek karne 
parası istenmesinin 
önüne geçmeyi de 
amaçlıyor.
Okullara az 

karne gönderilmesi 
halindle okullar 
MEB Yayımlar 
Dairesi Başkanlığı'na 
başvuruda bulu
narak karne 
alabilecek.
Karneler, Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu 
Bölgelerine ulaşma
ması ihtimaline 
karşı iki hafta 
önce gönderildi.
-KARNE ÜZERİNDE 
OYNAMAYA SON- 
Yeni karnelerde, 
öğrencinin 
okuduğu kitapların 
yazılmasının 
yanı sıra, yaptığı 
stajlar ve değer
lendirmeleri de yer 
alacak. Karnelerde 
öğrencilerin yaptığı 
sosyal etkinlikler 
de belirtilirken, 
karneler; e-okul 
kapsamında İnternet
ten de görülebilecek. 
Öğrencileri verilen 
e-okul şifreleri ile 
her veli karnelere 
ulaşabilecek.

Böylece karnelerin 
üzerinde oynanması 
ve velilerin kandırıl
ması riski de 
tarihe karışıyor. 
-KARNELERDE 
100'LÜK PUAN 
SISTEMI-
Yeni karnelerde 
öğrenci notları da 
artık puan sistemi 
üzerinden yazılacak.

Artık "5-Pekiyi", 
"4-İyi" yerine 
ilköğretimlerde de 
karnelerde 100'lük 
puan sistemi yer 
alacak. MEB bu 
şekilde 85'den 
5 Pekiyi alan ile 
100'den 5 Pekiyi 
alan öğrencilerin 
ayrılmasını 
amaçlarken, bu

sistem ile Seviye 
Belirleme 
Sınavı'nda (SBS) 
öğrencilerin 
hakkının yenmesinin 
önüne geçmeyi 
amaçlıyor. 
Karnelerde ayrıca 
ilk defa bu dönem 
ilköğretim öğren 
çilerinin önceki 
üç yıla ait notları 

da yer alacak. 
-DAVRANIŞ NOT
LARI KALDIRILDI, 
1, 2 VE 3'ÜNCÜ 
SINIFLARA 
NOT YOK- 
Yeni karnelerde 
"davranış" 
notlarına artık 
yer almıyor.
Bunun yerine sınıf 
öğretmeni yada 
rehber öğretmenin 
öğrenci hakkındaki 
görüşlerine ağırlık 
veriliyor. Ayrıca 
ilköğretim 1, 2 
ve 3. sınıf 
öğrencilerine artık 
not verilmeyecek. 
Bu öğrenciler 
artık performans 
sistemine göre 
değerlendirilecek 
ve öğretmenler 
tarafından 
davranış puanı 
verilecek. Ayrıca 
tüm karneler 
metropol kentlerde 
olduğu gibi sadece 
bilgisayar çıktısı 
olacak.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Dünya Bankası 
Türkiye Direktörü 
Ulrich Zachau'nun, 
Türkiye'de öğret
men maaşlarının 
OECD üyesi 
ülkelere göre yük
sek olduğu yönün
deki açıklamasının 
doğru olduğunu 
ancak cari açığı 
kapatmak için 
öğretmenlerin 
ücretlerinin 
düşürülmeyeceğini 
söyledi.
Çelik, eğitim 
sendikalarının da 
tepkisine neden 
olan Dünya 
Bankası Türkiye 
Direktörü 
Zachau'nun öğret
men maaşlarına 
ilişkin açıklamalarını 
değerlendirdi.

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

Zachau'nun 
söylediklerinin 
doğru olduğunu 
ifade eden Çelik, 
"GSMH'ye oranla, 
öğretmenlere ver
ilen maaş, OECD 
ülkelerinin hepsinin 
üzerindedir.
OECD'de birinciyiz; 
öğretmenlere 
ayırdığımız kay

nağın, GSMH'ye 
oranı itibariyle. Bu 
doğrudur" dedi. 
Çelik, Türkiye'nin, 
eğitimi birinci 
önceliği yaptığını 
dile getirerek, 
Başbakan Recep . 
Tayyip Erdoğan ve^ 
hükümetin birinci) 
önceliğinin eğitim 
olduğunu kaydetti\ 

"Bana kalsa, öğret
menlerimize bundan 
da daha fazla para 
vermek isterim" 
diyen Çelik, cari 
açığı kapatmak 
için öğretmenlerin 
ücretlerinin 
düşürülmesi gibi 
bir şeyin söz 
konusu olamaya
cağını vurguladı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, "Ben Milli 
Eğitim Bakanı ola 
rak, olsa olsa 
arkadaşlarım adına 
daha fazlasını 
talep ederim.
Onların hayat 
standartları ne 
kadar yüksek 
olursa, maddi 
endişelerden uzak 
olurlarsa, çocuk
larımıza o kadar 
faydalı olabilirler" 

dedi.

Türkiye 
e-devlette 

küme düştü
Birleşmiş Milletler'e 
bağlı olarak 
çalışan DESA'nın 
(Department of 
Economical & 
Social Affa irs) 
hazırladığı “E- 
Devlet 2008" 
raporunda Türkiye 
e-devlete hazır 
olma sıralamasında 
189 ülke arasında 
16 basamak ge 
rileyerek 76'ıncı

sırada yer aldı. 
“E-Devlet'ten Ağ 
Devlete Doğru” 
başlığını taşıyan 
raporda, Türkiye, 
vatandaşların e- 
katılım yüzdesi 
sıralamasında ise 
76'ıncı olabildi. 
Türkiye, 2005 yılın 
daki raporda, 179 
ülke arasından 
60'ıncı sırada 
bulunuyordu.

KfiŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

- UYGUN FİYATLARLA 
M FSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 
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Görme tembelliği 
hastalığına dikkat
Malatya Devlet Hasta 
nesi Göz Hastalıkları 
ve Cerrahisi Uzmanı 
Opr. Dr. Mete Açık 
göz, göz tembelliği 
hastalığına karşı 
anne ve babaların 
çocuklarını küçük 
yaşta mutlaka göz 
kontrolünden 
geçirmesi gerektiğini 
belirterek, "Görme 
tembelliğinin 
tedavisi ne kadar 
erken yaşlarda 
başlarsa o kadar 
başarılı olmaktadır” 
dedi.
Opr. Dr. Mete Açık 
göz, görme tembel
liğinin, gözle görü 
nür herhangi bir 
hastalık bulunmak
sızın gözün merkezi 
görmesinin bozuk 
olmasından kay
naklanan bir hastalık 
olduğunu belirtti. 
Şaşılığa bağlı ambli 
yopi, anizometropik 
ambliyopi ve organik 
ambliyopi olmak 
üzere 3 çeşit göz 
tembelliği türü bu 
lunduğunu kaydeden 
Opr. Dr. Açık göz, 
şunları söyledi: 
"Tedavinin başarılı 
olması hastanın 
yaşına bağlıdır. İlk 
seçilecek tedavi has
tanın tercih ettiği 

gözünün kapatıldığı 
kapama tedavisidir. 
Hastanın çıkarmasını 
ve yanlardan bak
masını önlemek için 
yapışkan bantlar kul
lanılmalıdır. Kapama 
süresi hastanın yaşı
na göre ayarlanmak
tadır. Çok küçük 
çocuklarda kapatılan 
gözde de görme 
tembelliği gelişme 
ihtimali göz önünde 
bulundurularak daha 
sık takip edilmekte
dir. Eğer her iki 
gözde de görme 
tembelliği mevcut 
ise her iki göze de 
sırayla kapama teda 
visi yapılmaktadır. 
Güvenilir çocuklarda 
katarakt ameliyatı ile 
göz lensi alınmış 
veya yüksek derece 
farkı olan hastalarda 
kapayıcı kontakt 
lensler kullanılabilir. 
İyi gören göze 
göz bebeğini 
büyüten damlalar 
kullanılabilir. Merkezi 
görmenin hayatın 
erken dönemlerinde 
sağlan ması ve 
çocuk yaklaşık 5 
yaşına gelene kadar 
kullanılması gerek
mektedir. Aksi 
takdirde görme tem
belliği gelişebilir."

Sarımsak gribe iyi geliyor
Sibirya soğuklarının 
etkisini sürdür 
düğü ülkemizde 
gribal enfeksiyonlar 
artarken, uzmanlar 
gribe karşı bol 
bol sarımsak 
yenmesi 
tavsiyesinde 
bulundu.
Sarımsak üzerine 
yaptığı araştırmalar
la adından sıkça söz 
ettiren ve Taşköprü 
Belediyesi'nin 
desteğiyle 
"Sarımsak Kitabı" 
adlı eseri yayın hay
atına kazandıran 
Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Gastroenteroloji 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Eren 
Akçiçek, kış ayların
da artan grip 
vakalarının önüne 
geçmek için bol 
miktarda sarımsak 
yenmesi gerektiğini 
söyledi. Sarımsağın 
dünyanın en eski 
tıbbi bitkisi ve 
gıdâSı öı'Ouğûnü 
belirten Dr. Akçiçek, 
bütün tıp kitapların
da yer alan sarım- 
sağın Hipokrat, İbn-i 
Sina ve OsmanlI 
yazmalarında da 
geçtiğini ifade etti.

Geçmişte insanlığı 
tehdit eden bulaşıcı 
hastalıklara karşı 
sarımsağın doğal 
antibiyotik görevi 
gördüğünü belirten 
Akçiçek, "Sarımsak 
hem bakterilere hem 
çeşitli virüslere hem 
de mantarlara karşı 
etkili bir silah.
Dünyada artık 
gıdalara bir ilaç 
gözüyle bakılıyor. 
Bu kategoriye giren 
gıdalara da tıbbi 
gıda ve fonksiyonel 
gıda ismi verilmek
tedir. Bunların 
başında da sarım
sak gelmektedir" 
dedi.
Halk arasında "70 
derde deva" olarak 

bilinen sarımsağın 
soğuk kış gün
lerinde grip ve grib
al enfeksiyonun bir 
numaralı düşmanı 
olduğunu ifade 
eden Akçiçek, 
ne kadar çok 
sarımsak tüketilirse 
grip olma riskinin 
bir o kadar düşe
ceğini kaydetti. 
Kokusunun rahat 
sizlik vermesi 
sebebiyle yemekten 
kaçınanlara sarım- 
sağı yutmalarını 
tavsiye eden 
Akçiçek yutulan 
sarımsağın yenilen- 
le aynı etkiyi 
göstereceğini 
belirtti.
Akçiçek, 

günümüzde en 
çok rastlanılan 
sağlık sorunlarının 
arasında kalp, 
damar ve tansiyon 
rahatsızlıklarının 
geldiğini, sarım- 
sağın ise bu üç 
hastalığı hem 
önleyici hem 
de iyileştirici 
özellikte olduğunu 
vurguladı. 
Sarımsağın fay
dasının saymakla 
bitmeyeceğini dile 
getiren Akçiçek, 
"Sarımsak kanı 
sulandırıyor, 
kan yağlarını 
düşürüyor, 
partikül dediğimiz 
trombositlerin 
bir araya gelip 
pıhtı yapmasını 
önlüyor. Gerek 
sarımsak gerekse 
sarımsak ailesinden 
olan soğan, çeşitli 
kanserlere karşı 
koruyucu ve 
durdurucu 
etki gösteriyor. 
Mide kanseri 
için bir risk olan 
'Itelikabactor 
pilori' adlı bakteri 
de sarımsak 
tarafından etkisi
zleşti rilmektedir" 
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 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 31

I

I

I

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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 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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Zorunlu eğitim 9 yıl oluyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Okul Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürü 
Remzi İnanlı, 
zorunlu eğitimin 
2008-2009 eğitim 
öğretim yılından 
itibaren 9 yıla 
çıkarılması için 
çalışma başlattık
larını belirterek, 
"Okul öncesi eğitimi 
de zorunlu hale 
getireceğiz" dedi. 
İnanlı, yaptığı 
açıklamada, Okul 
Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürlü 
ğü’nün 1992 yılında 
kurulmasının ardın
dan okul öncesi 
eğitimde büyük 
mesafe katettiklerini 
vurgulayarak, 
Türkiye'de 16 yıl 
öncesinde yüzde 5 
seviyesinde olan 
okullaşma oranının, 
bugün yüzde 27,5 
olduğunu söyledi. 
Okul öncesi 
eğitimdeki okullaş
ma oranını yükselt
mek amacıyla büyük 
uğraş verdiklerini 

belirten İnanlı, 
5 yıldır yaptıkları 
çalışmalarla zoru 
başardıklarını, 
ancak henüz iste
nilen seviyeye ulaşa
madıklarını ifade etti. 
İnanlı, halen 701 bin 
öğreticinin eğitim 
gördüğü okullarda 
öğrenci sayısını ve 
okullaşma oranını 
yükseltmek 
amacıyla çalıştık
larını belirterek, 
şunları söyledi: 
"Göreve geldiğimiz 5 
yıllık süre içerisinde 
okullaşma oranında 
yüzde 17,5'lik artış 
yaşanırken, öğrenci 
sayısı da 2 kat arttı. 
Okullaşma oranının 
şu anda en yüksek 
olduğu ilimiz, yüzde 
65,4 ile Amasya 
iken, en düşük ilimiz 
de yüzde 11,4 ile 
Ağrı'dır. Okullaşma 
oranının düşük 
olduğu illerimizde 
yapacağımız ham
leyle ülkemizdeki 
okullaşma oranını 
yüzde 30-40 seviye
sine çıkaracağız.

Bunun için çalış
malarımız devam 
ediyor." 
Türkiye'deki okul 
öncesi eğitimin, 
Avrupa ülkeleriyle 
kıyaslandığında çok 
gerilerde olduğunu 
bildiren Okul Öncesi 
Eğitimi Genel 
Müdürü Remzi İnan
lı, en düşük 
seviyedeki Avrupa 
ülkesinde bile okul
laşma oranının 
yüzde 70'lerde 
seyrettiğini, bunun 
da okul öncesi 
eğitime verilen 
önemle ilgili 
olduğunu söyledi.

ÖNCESİNDE 
VRUPA'NIN 
GERİSİNDEYİZ" 
OKUL
İnanlı, okul öncesi 
eğitim kurumlarında 
bakıcılık görevi 
üstlenilmediğini 
belirterek, konuş
masını şöyle 
sürdürdü:
"Avrupa ülkelerinde 
bu kurumların 
bir eğitim yuvası 
olduğu kavranmıştır. 
Avrupah ekonomist
lerin hazırladığı 
raporlarda, okul 
öncesi eğitime 
1 liralık yatırım 
yapıldığı takdirde 

ekonomiye 
7 lira olarak geri 
döndüğü, bu 
eğitimi alanların 
vatanına, milletine 
bağlı, vatandaşlık 
görevini yerine 
getiren insanlar 
olacağı 
vurgulanmıştır. 
Bunlar özellikle 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerim
izde yaşayan insan
lar için önemlidir. 
Çünkü burada 
yaşayan insanların 
dil problemi var. 
Çocuk dil bilmeden 
okula geliyor. Dil 
bilene müfredat 
uygulanırken, 
bilmeyen müfredatın 
gerisinde kalıyor. 
Biz okul öncesi 
eğitime ağırlık 
verirsek tüm 
çocuklarımızı eşit 
şartlarda ilköğretime 
başlatmış oluruz." 
ZORUNLU EĞİTİM 
9 YIL OLUYOR" 
Okul öncesi 
eğitimin 2008-2009 
eğitim öğretim 
yılından itibaren 

zorunlu eğitime 
dahil edileceğini 
bildiren Remzi 
İnanlı, şunları 
kaydetti: 
"2008-2009 eğitim 
öğretim yılında pilot 
il uygulamasına 
geçerek, okul öncesi 
eğitimi de zorunlu 
hale getireceğiz. 
Pilot uygulamadan 
alacağımız 
sonuçlara göre 5 
yaşı da zorunlu 
eğitime dahil etmek 
için çalışmalarımız 
devam ediyor. 
Bu uygulamaların 
sonunda 8 yıllık 
zorunlu eğitim, 
okul öncesinin de 
eklenmesiyle 
9 yıla çıkmış olacak. 
Uygulamanın yapıla
cağı pilot illerimiz 
henüz belli değil. İl 
milli eğitim müdür
lüklerine yazı gön
derdik. O bilgiler 
ışığında illerdeki 
okullaşma, öğretmen 
ve öğrenci sayısına 
göre pilot il 
uygulamasını 
başlatacağız.”

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Eurovision Şarkısı belirlendi

W işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı. 
Sezonluk ta fiyılr li.lt iî. 
TEL : 0.224 525 07 38
GSNI: 0.546 517 52 82

Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu 
seçici kurulu, 2008 
Eurovision Şarkı 
Yarışması'nda 
Türkiye'yi temsil 
edecek şarkıyı 
belirledi.
Mor ve Ötesi tarafın
dan hazırlanan 
3 eserden birini 
seçen kurul, şarkıyı 
Şubat'ın ilk haftasın
da kamuoyuna 
açıklayacak.
20-24 Mayıs tarih
lerinde düzenlene 
cek olan Eurovision 
şarkı yarışmasında 
Mor ve Ötesi 
grubunun Türkiye'yi 
temsil edecek 
şarkısı merakla 
bekleniyor.
TRT seçici kurulu 
Genel Müdür İbra 
him Şahin başkan
lığında toplanarak 
yarışacak eseri 
belirledi.
Mor ve Ötesi grubu 
nun üyelirinin de yer 
aldığı toplantıda 
Türkiye'yi temsil 
edecek şarkı 3 eser

mor ve ötesi
, r 7: uı——İit~ ■■■-

arasından seçildi. 
Şarkı Şubat ayının 
2'inci haftasında 
bir basın toplantısı 
ile kamuoyuna 
duyurulacak.
Mor ve Ötesi grubu, 
basın toplantısı 
öncesinde ser verip 
sır vermese de aldı 
ğımız küçük ipuçları 
eserin beğeni topla 
yacağını gösteriyor. 
Sanatçı Harun Tekin: 
"Bu şarkı Mor 
ve Ötesi şarkısı 
dedirtecek cinsten. 
Aynı zamanda bazı 
yenilikleri de içinde 
barındıran bi şarkı 
oldu, ancak şarkıyı 
anlatmak zor tam da 
bunu yapmamak 
için şarkı 

yazıyoruz 
zaten." dedi. 
Grup üyeleri 
ortaya yeni bişey 
koyabilme heyecanı 
ve kısa sürede 3 
güzel eser çıkara 
bilmenin haklı 
gururunu yaşıyor... 
Sanatçı Kerem 
Özyeğen: Bizim için 
sorun olmadı. 
Çünkü zaten üstün 
de çalıştığımız şarkı 
lar vardı ve uygun 
olanları eledik. 
Herkesin içi rahat 
olsun. Bizi mutlu 
eden şey üretim sü 
recinde strese gir 
medik o stres oluş 
saydı ortaya çıkan 
şeyi daha zor kıla
bilirdi." dedi.
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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

Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yerleri bulunan 165 esnaf 25 yıl sonra tapularını aldı

165 esnaf tapusuna kavuştu
1983 yılında 130 dönüm arazi üze 

rine kurulan ve her biri 60 metrekare 
dükkanlardan olmak üzere 396 birimden 
ve sosyal tesislerden meydana gelen 
Küçük Sanayi Sitesi esnafı uzun uğraş 
lardan sonra nihayet işyerlerinin tapu
larını almanın sevincini yaşadılar. Dün 
düzenlenen törende konuşan Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, Nisan ayında 
sanayi sitesinin yollarını asfalt yapma
müjdesini verdi. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış MIB
Unutulmayanlar

İnsanlar vardır doğarlar, büyürler ve 
ölürler.

Bir gün gelir unutulur giderler.
Yine insanlar vardır, onlar da doğar

lar, büyürler ve ölürler.
Ama, geride bıraktıklarıyla yaşarlar, 

unutulmazlar, yaşatılırlar...
Bugün 24 Ocak..
24 Ocak tarihinin Türk siyasi yaşa 

mında derin izler bırakan olayların tarh 
hidir.

24 Ocak 1993 günü, ünlü araştırmacı 
yazar, Kemalist, yurtsever, devrimci 
Uğur Mumcu öldürüldü.

Deva m r sayfa 5’de

Bombalı suikast sonu 
cu 24 Ocak 1993'te yaşamını 
yitiren gazeteci-yazar Uğur 
Mumcu, ölümünün 15. yılın
da, “15. Adalet ve Kalkınma 

[Haftası'” adi altında çeşitli 
[etkinliklerle anılacak. 
[Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi ve Cumhurı 

\ ydt Halk partisi ilçe teşkilatı 
[tarafından Uğur Mumcu bir 
| kez daha anıldı. Sayfa 2’de
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Esnaf Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 

Kooperatifi’nde 
bugün genel 

kurul yapılacak
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kre 
di Kefalet Koope- 
ratifi'nin 2007 
yılıjolağan genel 
kunılu bugün 
saat 14.oo’de 
başlayacak.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cominfoCflgemlikkorfezgazetesi.com
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Bombalı suikast 
sonucu 24 Ocak 
1993’te yaşamını 
yitiren gazeteci- 
yazar Uğur Mumcu, 
ölümünün 15. yılın
da, “15. Adalet ve 
Kalkınma Haftası'” 
adı altında çeşitli 
etkinliklerle anıla
cak. Mumcu için 
düzenlenen anma 
etkinlikleri, 
Batıkent'teki anıtına 
saat 11.00'de çelenk 
konulmasıyla başla 
yacak.
Uğur Mumcu Araştır 
maçı Gazetecilik 
Vakfı'nın ve Çanka 
ya Belediyesi orga
nizasyonuyla Uğur 
Mumcu'nun bombalı 
saldırıya uğradığı 
evinin önünde saat 
13.00'de de “'Uğur 
Mumcu sesleniyor: 
Tam Bağımsızlık 
Bilinci” isimli oyun 
sahnelenecek. Aynı 
yerde Ayrıca 15 yıl 
öncesine ait fotoğraf 
sergisinin yanı sıra 

ts^SinULKİMUldlİKUİlElElInİŞYElIlEll 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

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.cofn.tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

“Felaket” isimli oyun 
da sahnelenecek. 
Uğur Mumcu'nun 
sevenleri saat 
14.30'da da Uğur 
Mumcu'nun anıt 
mezarına ziya rette 
bulunacaklar. 24 
Ocak günü 
etkinlikleri Uğur 
Mumcu'nun kızı 
Özge Mumcu tarafın
dan saat 20.00'de 
Ankara Üniversitesi 
Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi Farabi 
Salonu'nda 
başlayacak “15 Yıl 
Önce Bugün” adlı 
belgesel ve “Tam 
Bağımsızlık Bilinci” 
isimli müzikli oyunu 
ile sona erecek ve 
etkinlikler hafta 
boyunca devam 
edecek.
ADD ve CHP 
UĞUR 
MUMCU’YU ANDI 
Gazeteci Yazar Uğur 
Mumcu’nun ölümü 
nün 15. yıldönümü 
nedeniyle Atatürkçü 

Düşünce Derneği ve 
Cumhuriyet Halk 
Partisi basın 
açıklaması yaptı. 
CHP; “SAYGIYLA 
ANIYORUZ” 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, yayın
ladığı yazılı basın 
açıklamasında 
”24 Ocak 1993 de; 
yakalanan zanlıları 
birer birer salıverilip 
gerçek failleri hala 
ortaya çıkarılamamış 
olan hain ve iğrenç 
bir saldırıda kaybet
tiğimiz, çetelerin ve 
terör odaklarının 
şifrelerini çözen, 
araştırmacı gazeteci 
yazar Uğur Mumcu 
'yu, 23 Ocak 2006 
'da yitirdiğimiz sos 
yal demokrat hareke 
tin beyefendi, 
birleştirici ve akil 
ismi Aydın Güven 
Gürkan'ı ve 24 Ocak 
2007’de yaşama 
veda eden gazeteci, 
diplomat, sosyal 
demokrasinin simge 

isimlerinden ve eski 
Dışişleri Bakanımız 
İsmail Cem’i 
saygı ve özlemle 
anıyoruz" dedi. 
Cem Güler, 
açıklamasında ayrı
ca; "Türkiye 'mizin 
hain ve karanlık 
odaklardan ve devlet 
kurumlarına çörek
lenmiş çetelerden 
arınmış, hukuk 
devleti temelinde 
özgürce yaşanan 
eşit, adil, demok 
ratik, uygar ve 
sosyal bir devlet 
olması yolundaki 
çabalarının ve laik 
demokratik Atatürk 
cumhuriyeti 'ne 
bağlılıklarının bizlere 
yol gösterici oldu 
ğunu belirtir, anıları 
önünde saygıyla 
eğiliriz" dedi.
ADD; “ONLARIN 
KATİLLERİ, 
KÜRESEL SERMAYE 
VE ONLARIN GİZLİ 
SERVİSLERİDİR..” 
Atatürkçü Düşünce 

4 at
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Derneği Gemlik 
Şubesi Yönetim 
Kurulu Adına 
Selim Şahin tarafın
dan yapılan yazılı 
açıklamada, 
“Yaşamı boyunca 
dürüstlüğü ilke 
edinmiş, antiem- 
peryalist bir çizgide 
halkının aydınlan
masına katkıda 
bulunmuş ve Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün devrimci 
ruhunu bir yaşam 
biçimi haline getire 
rek yazılarına eser
lerine yansıtmış kor 
kuşuz, yiğit gazeteci 
yazarımız Uğur 
Mumcu'nun ölüm 
yıldönümü bugün... 
İşaret ettiği tehlike 
ler bir bir kapımızı 
çalmaktadır, “dedi. 
Şahin açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Karanlık güçler 
yiğit, aydın, devrimci 
yazarlarımızdan 
Uğur Mumcu'yu 
katlederek toplumu
muzun bilgilenmesi
ni önlemek, insan
larımızı korkutmak, 
yıldırmak ve sindir 
mek adına bu cina 
yeti işlemişlerdir. 
Sadece Uğur Mum 
cu'yu mu hayır daha 
öncesinde sadece

iA
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1990 yılında Prof. 
Muammer Aksoy, 
31 Ocak 1990 Çetin 
Emeç, 7 Mart 1990 
Turan Dursun, 4 
Eylül 1990 Doç. 
Bahriye Üçok 
6 Ekim 1990 
gibi aydınlarımızı, 
yurtsever, Atatürkçü 
lerimizi katletmiş 
lerdir. En son olarak 
da 18 Aralık 2002 de 
Necip Hablemitoğ 
lu'nu öldürerek yine 
ulusal bilinci ve ulus 
devleti savunanları 
hedef almışlardır. 
Bugün gelinen nok
tada öldürülen pek 
çok yazar ve aydını 
mızın katilleri nin 
bulunup cezalandırıl 
mamış olmaları, 
onların kimliklerinin 
teşhir edilemeyeceği 
anlamını taşımaya
caktır. Ulusumuzun 
dahili ve harici 
düşmanlarına karşı 
aşılmaz bir kale, 
yenilmez bir ordu 
gibi duran başta 
Uğur Mumcu 
olmak üzere 
cinayetlere kurban 
giden tüm aydın 
demokrat yazar 
ve bilim 
adamlarımızın 
önünde saygı ile 
eğiliyoruz. ”

KflŞ€D€ fl€KL€M€K 10K
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Küçük Sanayi Siiesi'nde iş yerleri bulunan 185 esnaf 25 yıl sonra tapularını aldı

165 esnaf tapusuna kavuştu
Diş Hekimi 

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

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi'nde 
iş yerleri bulunan 
165 esnaf dün 
düzenlenen törenle 
tapularını aldılar. 
1983 yılında 
130 dönüm 
arazi üzerine 
kurulan ve her 
biri 60 metrekare 
dükkanlardan 
olmak üzere 
396 birimden 
ve sosyal tesisler
den meydana 
gelen Küçük 
Sanayi Sitesi 
esnafı uzun 
uğraşlardan 
sonra nihayet 
işyerlerinin 
tapularını almanın 
sevincini yaşadılar. 
1983'de başlayan 
ancak 1993 yılında 
tamamlanarak 
esnafa kazandırılan 
sanayi sitesinin 
kurulmasında 
ve yapımında 
emeği geçenlere 
teşekkür eden 
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifi 
Başkanı Mehmet 
Fıstık, davetlilere 
yaptığı konuş
masında "Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı 
yetkililerimizin 
de örnek olarak 
gösterdiği 
Gemlik Sanayi 
Sitemiz daha 
da ileriye

taşınmasında 
hep birlikte 
sorumluluğu
muzun bilincinde 
bulunuyoruz. 
Yönetimimiz 
sizlere söz verdiği 
gibi özverili bir 
şekilde çalışarak 
s izlerinde katkıları 
ile tapularımıza 
kavuşmamızın 
mutluluğunu 
hep birlikte 
yaşıyoruz" dedi. 
Uzun yıllar sonra 
işyerlerinin tapu
larına kavuşan 
Küçük Sanayi 
Sitesi yöneticilerini 
kutlayan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Nisan 
ayı içinde sanayi 
sitesinin yollarını 
asfalt yapma 
müjdesini verdi. 
TAPULAR ALINDI 
Sanayi Sitesi’nde 
işyeri bulunan 
Haşim Çam'a 
Tapusunu 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
C Blokta işyeri 
bulunan Turgay 
Şenel'e tapusunu 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, D Blokta 
işyeri bulunan 
Hüseyin İlhandağ'a 
tapusunu AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin verirken, 
Kebir Burak'a 
tapusunu Küçük 
Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifi 
Başkanı Mehmet

Fıstık, Sabri 
Acı adına 
babası Hüseyin 
Acı'ya ise 
tapusunu 
kooperatif ikinci 
başkanı Abdullah 
Ay verdi.
Törenin sonunda

ise Sanayi Sitesi 
yönetimi tarafından 
misafirler ile 
ortaklara Gold Star 
Yemek Sanayinin 
hazırladığı 
etli pilav, irmik 
helvası ve ayran 
ikram edildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Madımak Oteli’ni yaktılar
Sivas 'da Madımak Oteli alev alev yakılı 

yor..
Tekbir getiren binlerce gözü dönmüş 

tarafindan kuşatılmış.
İçeride Pir Sultan Abdal şenlikleri için 

gelen aydınlar, sanatçılar...
Bir kısmı boğularak, bir kısmı yanarak 

öldüler.. Yoğun dumanda boğulmak üzerey 
ken son anda bir çağrı üzerine itfaiye merdi
ven uzatıyor.

Aziz Nesin'i yarı baygın merdivene 
çıkarıyorlar.

Kalabalık linç etmesin diye "Başkomise 
rimizdir, hemen hastaneye götürün" diye 
bağırıyorlar.

Aziz Nesin, temiz havayla biraz kendine 
geliyor ki, suratında bir tokat patlıyor.

İtfaiye görevlisi onu tanımıştır.
"Sen başkomiser değil, Aziz Nesin'sin. 

Kimi aldatıyorsunuz?
Geber!" naralarıyla birkaç tokat daha 

indiriyor.
Aziz Nesin, bu darbelerle dengesini yitiri 

yor, merdivenden boşluğa düşmek üzerey 
ken tutunuyor.

Ve işte o anda bir komiser müdahale 
ediyor.

Aziz Nesin'i itfaiye merdiveninden alarak 
ve diğer polisleriyle koruma çemberi içinde 
tutarak bir araçla hastaneye götürüyor.Bu 
yazdıklarım 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlik 
leri için Sivas'a giden ve Madımak Oteli'nde 
çoğu çember sakallı mülteci barbarlar tara 
fından 37 aydınımızın diri diri yakılması 
olayının açıklamasıdır.

Düşünün...
Olaylar bir gün önce dağıtılan "Kâfirleri Si 

vas'ta istemiyoruz" bildirisinin ardından 500 
kişinin camide toplanmasıyla başlıyor.

Camiden çıkarak bir gösteri yürüyüşü 
başlatıyorlar.

Güvenlik güçleri etkin olsa hemen 
dağıtılırlar.

Tekbir getirerek ilerleyen kalabalık büyüy
erek önce vilayeti, sonra kültür merkezini 
taşlıyor. Engel yok.

Nihayet sanatçıların ve aydınların kaldı ğı 
Madımak Oteli'ni kuşatıyorlar,...

Tekbir getiren, slogan atan kalabalık, 
saatler ilerledikçe çoğalıyor..

Madımak Oteli ateşe verilir.
Aziz Nesin, Sivas valisiyle, Ankara'daki 

yetkililerle telefonla konuşur, "can güven
liği" ister. Bizleri kurtarın der.. Sadece vaat.

Asker, saatler sonra gelir ama kalabalık
tan geçerek otel önüne varamaz.

Tam bir korku filmi... İnanılır gibi değil.
Bir havalandırma boşluğundan yandaki 

binaya geçerek kurtulabilenlerin hem ora da 
hem nakledildikleri hastanede hiç ses çıkar
mamaları istenir. Işıklar söndürülür,

Koskoca devlet güvenlik güçlerinin yapa
bildiği budur.

Ürpererek düşünüyorum da...
Bu bir basiret bağlanması olmalı....
Seneler sonra bir Menemen olayı kopya 

sı..
Olaydan sonra bakınız Ankara'da neler 

söylenmiş...
Yorumsuz yansıtıyorum... 

Cumhurbaşkanı Demirel: "Fevkalade hassas 
bir konu. Gerekli önlem alındı.

Başbakan Çiller: "Sivas'ta üzücü bazı 
olaylar olmuştur. Devlet oradadır.

Otelin etrafını saran vatandaşlarımıza 
hiçbir biçirhde zarar gelmemiştir.

Dolayısıyla onlardan ölen ve yaralanan 
da yoktur.

ANAP Genel Başkanı Yılmaz: "Bu işi bu 
kadar abartmayın.

Bu ülkede bir futbol rnfeçında bile bu 
kadar çok insan ölüyor, r

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Olay TV'de 
yayınlanan 
"Yaşamın 
Kıyısında" isimli 
program için 
Ata Mahallesinde 
bulunan Engelliler 
okulunda 
"Engelli bireylerde 
cinsel yaşam" 
konulu program 
yapıldı.
Program yapımcısı 
Serpil Arslantür'ün 
yapıp sunduğu 
programda 
engelli çocukların 
ailelerine çocuk
larının cinsel 
sorunları ve 
nelerin yapıldığı 
konularında 
sorular soruldu. 
Bursa Çocuk 
Hastanesi 
doktorlarından

Çocuk 
Psikiyatristi 
Pınar Vural 
taraf ındarf özürlü 
annelerinin 
verdiği cevaplar 
ayrıntılı olarak 
anlatıldı.
Engelli ve Özürlü 
çocukların 
evlerinde ne

gibi cinsel sorunlar 
yaşadıkları 
konularında ailelerin 
verdiği bilgileri 
değerlendiren 
Psikiyatrist Pınar 
Vural, ailelere 
neler yapılması 
gerektiğini anlattı. 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları

Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri tarafından 
organize edilen pro
gram içinde okulda 
rehabilite gören

çocuklarla da 
görüşmeler 
yapıldı.
Tamer Sivri'nin 
hazır bulunduğu 
ve görüşlerinin

alındığı program 
Perşembe 
(bugün) akşam 
saat 22.30 da 
Olay TV'de 
yayınlanacak.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
5174 sayılı Kanunun lO.maddesi gereğince 

Odamızca her yıl Ocak ayı içinde üyelik kayıtlarının 
güncellenmesi işlemi yapılmaktadır. 2008 Ocak ayı 
içerisinde yapılacak kayıt dondurma işlemi ile 2008 
Yılı hariç olmak üzere geriye yönelik iki yıl içinde 
2007-2006 Yılları) tahakkuk etmiş yıllık aidat ve 

munzam aidat borçlarından hiç bir taksitini öde
meyen üyelerimizin kayıtları askıya alınarak meslek 
grupları ve seçmen listelerinden silinecektir. Kaydı 
askıya alınan üyelerin adres ve durumları hakkında 
Odamıza bilgi verildiği ve/veya geçmiş dönem aidat 
borçlarının tamamı ödendiği takdirde tekrar aidat 
tahakkukları başlatılarak, meslek grubu ve seçmen 
listelerine yeniden kaydedilecektir.

5174 sayılı Kanunun lO.maddesi uyarınca aidat 
tahakkukları durdurularak meslek grupları ve seç
men listelerinden silinecek üyelerin bu işlem tarihin
den itibaren iki yıl içinde durumlarında bir değişiklik 
olmaması halinde ticaret sicil kayıtlarının silinmesi 
gündeme gelecektir.

Bu duyuru, sicil kayıtlarının güncellenmesi ile 
ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak 
kaybına uğramaması açısından yayınlanmıştır. 
Üyelerimizin mağdur duruma düşmemeleri için 
geçmiş 31/01/2008 tarihine kadar dönem borçlarını 
ödemeleri ve Oda kayıtlarının güncelliğini oda sicil 
birimimize müracaat ederek kontrol edip gerekli 
güncellemeleri yapmaları rica olunur

Esnaf Sanatkarlar 
Kredi kefalet

Kooperatifi’nde bugün 
genel kurul yapılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi'nin 
2007 yılı olağan 
genel kurulu 
bugün yapılacak. 
Kooperatifin

idari binasında 
bulunan toplantı 
salonunda 
yapılacak 
genel kurul 
saat 14.00 de 
başlayacak.
Ortaklarına 
sağladığı kredilerle 
işyerlerinin 
büyümesini ve

iş hacminin 
genişlemesini 
sağlayan 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifinin 
bugün yapılacak 
olan genel 
kuruluna ilginin 
yoğun olması 
bekleniyor.

K A Yİ P
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’ne kayıtlı IM255152707 

sayılı 2.7.2007 tarihli giriş belgeli EX36978 
6.7.2007 tarihli çıkış belgeli 

IM17457/16.6.2006, IM22223/24.7.2006, IM33392/1.11.2006, 
IM24965/17.8.2006, IM32221/18.10.2006 ve IM29639/27.9.2006 

sayılı ve tarihli gümrük beyannamelerimizin makbuzları 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

LOW PROFİLE İSTANBUL TEKSTİL SAN ve TİC. A.Ş.

A Serisinde 014924 nolu bir sahifelik sevk irsaliyesi 
22.1.2008 günü kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

GEMLİK AKTAŞ 1
NAKLİYECİLİK LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

«Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezqazetesi.com

http://www.gemlikkorfezqazetesi.com
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Unutulmayanlar
24 Ocak’ta, ünlü 24 Ocak 

ekonomik kararı alınmıştır.
24 Ocak ekonomik kararı 

Türkiye için bir dönüm nok
tasıdır.

Bir dönüşümdür.
Sol düşüncenin idam fer

manının verilmesidir.
Ekonominin vahşi kapitaliz 

me teslimidir.
İşçinin, köylünün, memu

run tüm emekçi kitlenin eko 
nomik ve siyasi kararlarla 
yok edilmesinin başlangıcı 
dır.

24 Ocak 1993 tarihi ise 
Türkiyenin aydınlanmasında 
büyük emekleri geçen gaze 
teci, araştırmacı, Kemaliz 
min büyük savunucusu, 
devrimci, yurtsever insan 
Uğur Mumcu’nun evinden 
çıktıktan sonra aracına 
konan bir bomba ile katledi 
lişinin yıldönümüdür.

Aradan 15 yıl geçti.
Uğur Mumcu unutulmadı.
Bugün sevenleri tarafın

dan başta Ankara’daki evinin 
önünde olmak üzere, yurdun 
çeşitli kentlerinde anılacak.

İnsanlar yaşarlarken, ken 
dileri için değil de toplumu 
ve ülkesinin insanı için eser
ler bırakabiliyorsa unutulmaz 
ve yaşarlar. Uğur Mumcu,

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

"■ kadri quler@hotmall.com

Atatürk devrimlerin yılmaz 
bir savunucuydu.

Gericinin, sömürücünün, 
soyguncunun, madrabazın, 
üçkağıtçının, siyaset vurgun
cusunun düşmanı oldu 
yaşamı boyunca.

Ülkeyi soyup soğana çevi 
renleri, din, siyaset, devlet ve 
mafya ilişkilerinin dibini eşti..

Bu araştırmalarında, karan 
lık ilişkilerin kaynağına indi, 
ilişkiler arasındaki karmaşık
lığı çözdü.

Ulusunu sevdi, anti emper 
yalist duruşundan hiç ödün 
vermedi.

Gelişmemizin önünü tıka 
yanları deşifre etti.

Din baronlarının, din sim
sarlarının izleyip, nasıl akçeli 
ilişkiler içinde olduklarını 
belgeledi.

Din adına çevrilen dolap 
ları sergiledi.

Yurt içindeki ve yurt dışın
daki karanlık ilişkilere çomak 

soktu.
Toplumun aydınlanması 

için ölümü göze alarak bildiği 
doğru yolda yürüdü.

Hain ellerin O’nu yok etme 
kararı almalarına aldırmadı.

Ve 24 Ocak 1993 sabahı 
hergünkü gibi eşi ve kızıyla 
vedalaşarak evinden çıkıp 
çalıştığı Cumhuriyet Gazete 
si Ankara Bürosuna gitmek 
üzere aracına binmek için 
kapıyı açınca patlayan bom 
ba ile paramparça oldu.

Uğur Mumcu ve onun gibi
lerini yok etmek isteyenler 
aradan geçen 15 yılda yok 
edemediklerini herhalde anla 
mışlardır.

Uğur Mumcu tüm yurtse 
venlerin kalbinde yaşıyor.

O’nu yaşatıyoruz.
Düşünceleri bugünlere 

bile ışık saçıyor.
Eşi Güldal Mumcu, Uğur 

Mumcu adına kurduğu Vakıf 
ile her yıl yurtsever, devrimci,

Kemalist genç gazeteciler 
yetiştiriyor.

Bu mücadelesini yılmadan 
sürdürüyor.

Binlerce Uğur Mumcu yeti 
şiyor.

O dememişmiydi:
“Bir ölür, bin diriliriz.’’ 

diye.
Öldüğünde kızı küçüktü.
Şimdi büyüdü, babasının 

yolundan gidiyor.
Güldal Mumcu, 22 Tem 

muz seçimlerinde Cumhuri 
yet Halk Partisi’nden millet 
vekili seçilerek parlementoda 
dik duruşunu sergiliyor.

Cumhuriyet kadınının en 
güzel örneğini sergiliyor.

Bugün Uğur Mumcu ve 
Türk insanının aydınlanması 
uğruna şehit edilenler anıla
cak.

Uğur Mumcu gazetecilik 
mesleğine ilke kattı.

Araştırmacı gazeteciliği 
öğrettti.

Ardından milyonlarca 
genç onun gibi olmak için 
izinde gidiyor.

İnsanın gönlüne taht 
kuranlar, öldürülseler bile 
yaşarlar.

Uğur Mumcu ve O’nun gibi 
bu yurt uğruna can verenleri 
saygıyla anıyorum.

Bursa, Tarih ve Kültür Turizmine hazırlanacak
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
şehrin turizm anla 
mında zayıf kaldı 
ğını, bunu güçlen 
dirmek için sivil 
toplum kuruluşları 
ile ortaklaşa bir 
proje geliştirecek- 
İerini söyledi.
Vali Şahabettin Har 
put, kamu yararına 
dernek olan Bursa 
Eski Eserleri 
Sevenler Kurumu 
nu, Kavaklı Cadde 
si’ndeki Dar'ül Kurra 
binasında ziyaret 
etti. Dünyada tu 
rizmin güneş ve 
kumdan, kültür ve 

tarih alanına kaydığı
na dikkat çeken Vali 
Harput, "Günümüz 
de kültürlerin nasıl 
oluştuğu, hangi 
eserleri verdikleri 
merak ediliyor.
Osmanlı, bir Türk 
cihan devleti olarak 
birçok ülkeden inşa 
nın merakını çeken 
bir kültür olmaya 
devam ediyor. 
OsmanlI'nın kurul
duğu ve ilk 6 li 
derinin türbesinin 
bulunduğu Bursa'da 
yüzlerce tarihi eser 
var. Bu eserlerin 
önemli bir kısmı da 
hem devlet, hem de

yerel yönetimler 
marifetiyle restore 
edilip, ortaya çıkar 
tıhyor. Bursa'nın 
yabancı turist sayısı 
ve konaklama gücü 
çok yetersiz gözü 
küyor. İstanbul'a 
yakın olması sebe

biyle, günü birlik 
gelinen, birkaç ziya 
retten sonra kebap 
yenilen bir şehir 
durumunda. Oysa 
Bursa'da en az 3-4 
gün ziyaret edilebile
cek, mimari özelliği, 
tarihi değeri, kültürel 

izleri olan mekanlar 
var. Şu anda içinde 
bulunduğumuz Hisar 
bölgesinde surlar ve 
tarihi yapılar, hat sa 
natının merkezi olan 
Ulucami, padişah 
ların el işi nakışlı 
türbelerinin bulun
duğu Muradiye, 
Çekirge, Yıldırım ve 
Tophane'deki kül- 
liyelerin her biri 
gezilecek mekanlar. 
İçerisinde çok 
kıymetli, dünyada 
benzeri olmayan 
eserler var. Resmi 
ve özel müzelerim
izde çok değerli 
eserlerimiz var.

Sivil toplum kuru
luşları ile ele ele 
verip, bunları 
nasıl yabancılara 
gezdirebiliriz?
Bunun planlamasını 
yapmamız gerekiyor. 
Bu konuda özellikle 
sivil toplum 
kuruluşlarından, 
derneğinizden proje 
ve fikir anlamında 
destek bekliyorum. 
Bu konuda profos 
yönel uzmanların, 
üniversiteden 
akademisyenlerin 
de katılımı ile geniş 
çaplı bir toplantı 
tertiplemeyi de 
düşünüyorum" dedi.

DEVREN SATILIK

Faal durumda 
devren satılık 

mobilya dükkanı 
Eski Pazar Cad. No:29 Gemlik I BURSA

TEL: 0.224 513 20 61

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

KflŞ€D€ B€KWNIfK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

KAVI D K|Z Meslek Lisesinden aldığım tastiknamemi 
IaA 11i kaybettim, Hükümsüzdür. LEYLA KEÇECİ

mailto:uler@hotmall.com
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Kira zammı enflasyonu aşamayacak Telefonda sabit 
ücrete son

Konut ve işyeri 
kirasında depozito 3 
aylık kira bedeliyle 
sınırlandırılacak. 
Yıllık kira artışı, bir 
önceki yılın Üretici 
Fiyat Endeksi (ÜFE) 
kadar olabilecek. 
Kira bedellerine 
yapılacak artışı, 
Üretici Fiyat 
Endeksi (ÜFE) ile 
sınırlayan Borçlar 
Kanunu tasarısı 
Meclis'e sevk edildi. 
Konut ve işyeri 
kiralarında depozito 
3 aylık kira bedelini 
aşamayacak ve kira 
sözleşmelerine 
fiyat endeksinden 
daha yüksek artış 
yazılamayacak. 
Adalet Bakanhğı'nca 
oluşturulan 
komisyon tarafından 
8 yılda hazırlanan 
tasarıda şu düzen
lemelere yer verildi: 
DEPOZİTOYA 
SINIRLAMA 
Kiracının vereceği 
depozito 3 aylık kira

bedelini geçemeye
cek. Güvence olarak 
para veya kıymetli 
eVrak verilmesi 
kararlaştırılmışsa 
kiracı, kiraya verenin 
onayı olmaksızın 
çekilmemek üzere, 
parayı vadeli bir 
tasarruf hesabına 
yatırabilecek. 
Kıymetli evrakı ise 
bir bankaya depo 
edebilecek. Banka, 
güvenceleri ancak iki 
tarafın rızasıyla veya 

icra takibinin kesin
leşmesiyle ya da 
kesinleşmiş 
mahkeme kararına 
dayanarak geri 
verebilecek.
Kiraya veren, kira 
sözleşmesinin 
sona ermesini 
izleyen 3 ay içinde 
kiracıya karşı bir 
dava açtığını veya 
icra ya da iflas 
yoluyla takibe 
giriştiğini, bankaya 
yazılı olarak 

bildirmemişse 
banka, kiracının iste
mi üzerine 
güvenceyi geri 
vermekle 
yükümlü olacak. 
KİRA ARTIŞI 
ÜFE’YE 
ENDEKSLENİYOR 
Yenilenecek kira 
sözleşmelerinde, 
kira artış bedeli 
bir önceki kira 
yılında ÜFE'deki 
artış oranını 
geçmeyecek. 
Bu kural, bir 
yıldan daha uzun 
süreli kira 
sözleşmelerinde de 
uygulanacak. 
Taraflarca bu 
konuda bir anlaşma 
yapılmamışsa, 
kira bedeli, bir 
önceki kira yılının 
ÜFE'sini geçmemek 
koşuluyla hâkim 
tarafından, 
kiralananın durumu 
göz önüne alınarak 
hakkaniyete göre 
belirlenecek.

Artık sabit telefonda 
sabit 10 YTL ücrete 
son. Türk Telekom'a 
vatandaştan sabit 
ücret darbesi geldi. 
Telekom'un her ay 
"sabit ücret" adı 
altında abonelerin 
den aldığı ücreti öde
memek için Beykoz 
Kaymakamlığıma 
başvuran işçi emek
lisi Salim Yılmaz 
açtığı davayı 
kazandı.
Alınan kararla 
Telekom, Salim 
Yılmaz'ın parasını 
faiziyle birlikte ödedi. 
Bu karar uzun 
zamandır tartışma 
yaratan bu konuya 
da son noktayı koy
muş oldu. Davayı 
açmaktaki asıl 
amacının parayı geri 
almak değil, vatan
daşa isteyince 
hakkını alabilecek
lerini göstermek 
olduğunu vurgulayan 
Yılmaz, "Ben 
kazandım ama 
mücadele daha 
bitmedi. Haksız 

uygulama son- 
landırılana kadar 
mücadele edeceğiz, 
tüm vatandaşlara 
örnek olsun" dedi. 
YILDA 3.420 
MİLYON YTL 
HAKSIZ KAZANÇ 
Paşabahçe 

Tekel İçki 
Fabrikası'ndan emek
li 58 yaşındaki Salim 
Yılmaz Beykoz 
Kaymakamlığı 
Tüketici Sorunları 
İlçe Hakem Heyeti 
Başkanlığı'na başvu
rarak, iki adet sabit 
hatlı telefonu 
olduğunu, Türk 
Telekom'un bu hat
lardan "sabit ücret 
adı altında ücret 
aldığını belirterek, 
her iki hattından alı
nan bu haksız 
ücretin kaldırılması 
talebinde bulundu. 5 
kişilik heyet, Elektrik 
Mühendisleri 
Odası'ndan iki 
mühendişin verdiği 
Bilirkişi Raporu 
doğrultusunda, 
karar verdi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

Körfez Ofset

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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Şahin; ‘Merinos’un farkını anladım’
Beraberindeki 
heyetle Danimarka 
ve Norveç'teki kon
gre merkezlerinde 
incelemelerini 
sürdüren 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkam 
Hikmet Şahin, 
"Dünyanın akın 
ettiği kongre 
merkezlerini 
görünce 
Merinos'ta inşaatı 
devam Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi ile ne 
kadar doğru bir 
işe imza attığımızı 
bir kez daha 
anladık" dedi. 
Başkan Şahin 

ve Büyükşehir 
Belediyesi İmar 
Komisyonu 
üyeleri ile ilgili 
bürokratlardan 
oluşan 
16 kişilik heyet, 
ilk incelemelerini 
Danimarka'nın 
Kopenhag 
kentindeki 
Opera Binası'nda 
gerçekleştirdi. 
Danimarka'nın son 
dönem yapılarından 
olan, ünlü mimar 
Hennig Larsen'in 
projelendirdiği ve 
2 yıl önce hizmete 

açılan 42 bin 
metrekare alan 
üzerine inşa

edilen binada 
detaylı inceleme 
lerde bulunan 
Başkan Şahin, 
dünyanın dört bir 
tarafından 
turistlerin opera 

binasının mimari 
güzelliğini ve 
görkemini görmek 
için kente geldiğini 
söyledi.
İnşaatı Merinos'ta 
devam eden Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi'nin de daha 
tamamlanmadan 
Bursa'ya prestij 
katan bir proje 
olduğunu ifade eden 
Başkan Şahin, 
"Mimarisi, teknolo
jisi ve görkemiyle, 
Kopenhag'daki 
opera binası 
görülmesi gereken 
bir kültür merkezi. 
Bu nedenle 
dünyanın dört bir 
tarafından turist 
çekiyor. 1500 kişilik 
bir opera salonu ile 
200 kişilik bir kon
ferans salonu yer 
alıyor. Atatürk 
Kongre ve Kültür

Merkezi'nin de 
tamamlandığında 
dünyanın ilgisini 
çeken kültür 
merkezlerinden 
biri olacağına 
inanıyorum" dedi. 
Kopenhag Opera 
Sarayı hakkında 
bilgi veren yetkililer, 
alanında örnek gös
terilen projenin 16 
metresinin yerin 
altında, 32 
metresinin ise yerin 
üstünde olduğunu 
bildirdi. 42 bin 
metrekare alan 
üzerine yapılan 
projenin 460 milyon 
dolara mal olduğu 
belirtildi.

Deprem önceden bilinecek
■ -............. ' .............. ı —

Zonguldak 
Karaelmas Üniver
sitesi (ZKÜ) 
Jeodezi ve 
Fotogrametri 
Mühendisliği 
tarafından Uzay- 
Bazlı Radar 
İnterferometri 
Tekniği ile yeryüzü 
hareketleri izleniyor. 
Türkiye'de ilk 
ZKÜ tarafından 
uygulanan 
teknikle, risk 
altındaki yerleşim 
alanlarında doğal 
afetler önceden 
tespit edilerek 
uyarı yapılabilecek. 
ZKÜ Jeodezi ve 
Fotogrametri 
Mühendisliği'nde 
'Uzay-Bazlı Radar 
İnterferometri 
Tekniğiyle Yeryüzü

Belirleme' çalış
maları yapılıyor. 
Zonguldak 
Karaelmas Üniver
sitesi Jeodezi ve

Mühendisliği 
Bölümü Uzay- 
Bazlı Radar Inter 
ferometri Tekniği'ni 
kullanarak

Zonguldak 
Metropolitan Alanı 
ve çevresindeki 
madencilik kaynaklı 
deformasyonlarını 
izliyor.
ZKÜ Jeodezi ve 
Fotogrametri 
Mühendisliği 
Bölümü, ülkedeki 
üniversitelerin 
eşdeğer bölümleri 
arasında Uzay-Bazlı 
Radar İnterferometri 
Tekniği'yle defor- 
masyon belirleme 
çalışması gerçek
leştiren ilk, 
halihazırda da 
tek bölüm olurken; 
bu teknikle tehdit 
altındaki yerleşim 
alanları için afetler 
öncesi erken uyarı 
yapmanın mümkün 
olabildiği belirtildi.

Üniversiteden 
yapılan açıklamaya 
göre, Uzay- 
Bazlı Radar İnter 
ferometri Tekniği ile 
yeryüzü deformas 
yonlarının belirlen
mesi oldukça yeni 
bir konu olurken, 
bu tekniğin esasının 
bir radar uydusunun 
iki farklı zamanda 
topladığı radar 
verisinin zamansal 
karşılaştırılmasına 
dayandığı 
kaydedildi. 
Teknolojinin 
Özellikleri ise 
şöyle belirtildi: 
"Uzay-Bazlı 

Radar İnterferometri 
ile herhangi bir 
ön bilgi olmaksızın 
onlarca kilome
trekarelik

alandaki yeryüzü 
deformasyonları 
tespit edilebilmekte' 
dir. Bu sayede 
tehdit altındaki 
yerleşim alanları 
için afetler öncesi 
erken uyarı 
yapmak 
mümkündür.
Bunun yanı sıra, 
yeni kentsel 
gelişim alanları 
veya sanayi 
tesisleri için 
uygun hareketsiz 
zeminleri belirle 
yerek yanlış yer 
tercihlerinin önüne 
geçmek ve 
böylece büyük 
ekonomik 
kayıpları 
engellemek de 
mümkün 
olabilmektedir.

KflŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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İlaç yolsuzluğu 
operasyonu Bursa'da ‘Yarasa 16' operasyonu

Mersin'de, polisin 
sürdürdüğü ilaç yol 
suzluğu operasyo 
nunda aralarında 
eczacı ve ilaç mü 
messillerinin de 
bulunduğu 40 kişi 
gözaltına alındı. 
Yolsuzluğun boyu
tunun yaklaşık 3 
milyon YTL olduğu 
belirtilirken, gözal 
tıların doktorlara 
kadar uzanabileceği 
ifade ediliyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mersin 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne bağlı Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
tkiplcıinin "Kupüı- 
33" adı altında yap
tığı operasyonda, 
yeşil kart reçeteler
ine toplu ilaç yaza 
rak tarihi geçmiş 
ilaçları piyasaya 
sürdükleri, sahte 

bandrol ve kupürle 
ilaç sattıkları ileri 
sürülen 40 kişi 
yakalandı. Günü 
geçmiş ilaç, sahte 
kupür ve bandrol
lerin ele geçirildiği 
operasyonun devam 
ettiği ve gözaltına 
alınanların sayısının 
artabileceği bildiril
di. Polisin soruştur
ma kapsamında 8 
eczaneyi incelem
eye aldığı öğre
nilirken, gözaltına 
alınanlar arasında 
eczacı, ilaç mümes
sili, eczane 
çalışanları ve ilaç 
simsarlarının 
olduğu ifade edil- 
di.bor uçturmanın 
devam ettiği, gözaltı 
sayısının 55-60 
ci. arına çıkabileceği 
kaydedilirken, 
gözaltıların doktor
lara kadar uzana 
bileceği belirtildi.

Bursa'da narkotik 
polisi tarafından 
gerçekleştirilen 
"Yarasa 16" isimli 
operasyonda 7 kişi 
2.5 kilogram esrarla 
yakalandı.
Zanlıların uyuş 
turucu parası için 
otomobilini sattığı, 
Diyarbakır'dan 
otobüsle gelen 
uyuşturucuları 
gece yarısı müşteri
lerine ulaştırdığı 
ortaya çıktı.
İl Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, kiraladıkları 
otomobille 
Diyarbakır'a giden 
3 kişi, uyuşturucu 
almak istedi.
Fakat paralarının 
yetmediğini gören 
şahıslardan V.K., 
Bursa'ya gelip oto
mobilini satarak, 
parasını

Diyarbakır'da uyuştu
rucu almak için 
bekleyen arkadaşları
na gönderdi.
Şüphelilerden Ü.S., 
polisin kendilerini 
yakalayacağından 
korkup, aldıkları 
esrarı otobüsle

Bursa'ya getirmeye 
karar verdi.
Yaptıkları istihbarati 
çalışmalar net
icesinde esrarın 
geleceğini öğrenen 
polis, operasyona 
start verdi. Kurye 
Ü.S.'yi karşılayama 

gelen V.K., Et 
Balık Kavşağı'nda 
polisin baskınıyla 
yakalandı.
Ele geçirilen 
10 bin YTL 
değerindeki 
2.5 kilogram toz 
esrarla ilgili olarak 
soruşturmayı derin
leştiren polis, örgüt 
lideri olduğu iddia 
edilen sabıkalı A.K. 
(39) V.K. (31), Ü.S. 
(25), M.İ. (45), M.Ç. 
(49), İ.H.D. (38) ve 
H.F.'yi (48) 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili olarak 
2 kişinin daha 
arandığı belirtildi. 
Şahıslar, "Suç 
işlemek için örgüt 
kurmak, bu örgüt 
kapsamında 
uyuşturucu esrar 
maddesi ticareti 
yapmak" suçundan 
adliyeye sevk edildi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emi li&lıffliKuLHı

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

ACİLSAIlUKvsKİRALIKLARINIZİdNBİZİARAYINE
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
I s

1

1

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

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.

f

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

Mersin'de ilköğre 
tim okulu 3. sınıf 
öğrencisi, 7-8 
yerinden bıçak
landıktan sonra 
kafası vurularak 
öldürüldü. Talihsiz 
çocuğun cesedi 
uzun uğraşlar sonu
cu bulunabildi.
Olay Mersin mer 
keze bağlı Kara cai- 
lyas beldesinde 
meydana geldi.
Abdullah Şahutoğlu 
ilköğretim Okulu 
3. sınıf öğrencisi 
Yusuf Sevim (9), 
önceki gün saat 
14.30'da okuldan 
çıktıktan sonra 
evine geldi. Dedesi 
Mustafa Sevim 
tarafından 20 YTL 
verilerek sigara 
almak üzere Akde 
niz Mahallesi Kanal

Caddesi'ndoki 
evlerinden ayrılan 
Küçük Yusuftan 
uzun süre haber 
alınamadı. Bunun 
üzerine durumdan 
şüphelenen yakın
ları Yusuf u çevre
deki vatandaşlara 
sormaya başladı. 
9 yaşındaki 
Yusuftan geç vakte 
kadar haber alına
mazken Yusufun 
cesedi arama çalış
malarına katılan 
amcasının oğlu 
tarafından akşam 
saatlerinde 
evlerinin 200 metre 
uzağındaki mahalle 
muhtarına ait atıl 
durumdaki bahçe 
evinde bulundu. 
Olay yeri inceleye 
ekiplerinin yaptığı 
çalışma sonucu

parçaladılar
Küçük Yusufun 
sırtından yaklaşık 
7-8 yerinden 
bıçaklandığı ve 
kafasına ise sert 
bir cisimle 
vurulduğunu 
belirlendi.
Bu sırada olay 
yerine gelen 
Küçük Yusufun 
annesi sinir 
krizleri geçirdi. 
Küçük Yusufun 
cesedi önce Mersin 
Devlet Hastane 
Morgu'na daha 
sonra ise otopsi 
yapılmak üzere 
Adana Adli Tıp 
Kurumu'na 
gönderildi.
Yusufu öldürenlerin 
sigara paketleri 
ve bozuk paraları 
ise almadığı 
görüldü.

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

Üç yönün solmayan gümüşi yeşillik, 
Önünde ufka uzanmış, mavi derinlik. 
Doğanda baş döndüren, özlenen güzellik. 
Havanı soluyanın övüncüsün GEMLİK.

Deniz girmiş körfezin koynuna;
Martılar insanları çağırmış, kordonuna. 
Güneş kızıl rengini yansıtırken fonuna, 
Gençlerin paylaşılan sevincisin GEMLİK.

Dalgalar söndürmüş, tutuşmuş denizi. 
Suda ışıklar uzamış, dizi dizi, 
Oynaşarak, takip ederlerken izimizi, 
Körfezlerin içinde birincisin GEMLİK.

Kanımda hala o çılgın gençlik, 
Başkasını görmez, gözlerim kör delik. 
Zeytinin dünyaca tanınan kimlik, 
Körfezin boynunda incisin GEMLİK.

2.1.2008 Gemlik.

ELEMAN ARANIYOR

Umurbey Düğün Salonu’nda 
çalışmak üzere

35 yaşını aşmamış
BAYAN ELEMAN aranıyor,

ersin süreri Müracaat Tel.
İnş. Zeytincilik Ltd.Şti. 525 17 00

‘Gemlik Körfez’intemette mgemlikkorfezgazelesi.com

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 5^ aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür. REŞİT AKDAĞ

■■ te I1IU
Kendi Özel besimiz KorbaDİıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

lEMDEMrâHİZMİZVm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
îel:5BI1ISCepW:W2m91!4

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

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel: 515 33 21)

KABADAYI 14.00 - 19.00 >21.30
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30 - 14.15 - 16.45 
ATLAS SİNEMASI
BEYAZ MELEK 14.00 > 16.15

19.15 > 21.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

mgemlikkorfezgazelesi.com
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BİZİM ELLER TARİHİN İMBİĞİNDEN SÜZÜLEN KASABA

MUDURNU
Hazırlayan

Ersoy SOYDAN

Bir OsmanlI 
kasabasında nefes 
almaya ne dersiniz? 
Asırlık konaklarda 
doğanın içinde güzel 
bir tatil geçirmek 
istiyorsanız Mudurnu 
tam size göre bir yer.
Mudurnu yemyeşil 

ormanların arasında 
bir vadinin içinde 
kurulmuş. 
Konaklarıyla, tarihi 
eserleriyle, doğasıyla 
ve güzel insanlarıyla 
çok etkileyici bir yer 
olan Mudurnu'yu 
görüpte hayran 
kalmamak elde değil, 
ipek yolu üzerindeki 

kasaba geçmişte 
önemli bir ticaret 
merkeziymiş. 
Konaklarında görkem 
bu zenginliğin işareti 
zaten. Geçtiği yerler 
de taş üstünde taş 
bırakmayan Kuzey 
Anadolu Fay hattının 
dibinde olmasına rağ
men sağlam zemini 
ve ahşap evleri saye 
sinde büyük acılar 
yaşamadan günümü 
ze ulaşmayı başar
mıştır.
Mudurnu adının Luvi 

dilinde ana tanrıça 
Ma'nın erkeği anlamı
na gelen Madra'dan 
türediği ve Madrana/ 
Modrene adının Türk 
çede Mudurnu olarak 
söylendiği kabul 
edilir.
6.yy'da bir piskopos 

luk merkezi olduğu 
bilinen Mudurnu 
mparator lustinianus 

tarafından yeniden 
imar edildiği için bir 
dönem Nova lustinia 
na olarakta anılmıştır. 
İlk yerleşimin kasa
banın üstündeki Hisar 
tepesinde kurulduğu, 
sonradan yerleşimin 
vadiye indiği kabul 
edilir.
Söylenceye göre gü 

nümüze yalnızca sur 
larının kalıntısı ulaşan 
kaleyi Bursa Tekfuru 
kızı Moderna adına 
inşa ettirmiştir. 1078 
yılından sonra yöreye 
Türkler yerleşmeye 
başlamış ve kasaba 
1307 yılında OsmanlI

topraklarına 
katılmıştır.
MİLAT MİLENYUM
Yakın zamana kadar 

kasaba halkının çoğu 
geçimini tavukçuluk
tan sağlıyormuş.
Ancak 2000 yılında 
Mudurnu Tavukçuluk 
iflas edince birden
bire tam 1400 kişi 
işsiz kalmış.
Mudurnu'nun 6000 
nüfuslu bir ilçe oldu 
ğunu düşünürseniz 
çok büyük bir rakam 
bu. Daha sonra başka 
bir firma tesisleri can
landırmaya çalışmış; 
ama araya kuş gribi 
tersliklerde girince 
tavukçuluk belini 
doğrultamamış.
Kısacası milenyum 
Mudurnu'nun miladı 
olmuş. Bunun üzerine 
Mudurnulular bir 
araya gelmiş. Yeni iş 
sahası açabilmek için 
kasabanın kimliğini 
koruyarak turizmin 
geliştirilmesi kararını 
almışlar.
Girişi dışında tama 

mı sit alanı olan kasa 
bada 358 tescilli yapı 
bulunuyor. Son yıllar
da yaklaşık yüz kadar 
tarihi konak restore 
edilmiş. Bunlardan 
derenin kıyısındaki 
Keyvanlar Konağı, 
ilçenin girişindeki 
Yarışkaşı Konağı, 
belediyenin yanındaki 
Hacı Abdullahlar Ko 
nağı ve Musalla ma 
hailesindeki Hacı 
Şakirler Konağı turiz 
min hizmetine sunul
muş. Böylece daha 
önce sıfır olan yatak 
sayısı kısa sürede

100'e çıkmış. Eskiden 
hükümet konağı 
olarak kullanılan 
Armutçular Konağı ve 
Haytalar Konağı da 
yakında restore edile
cekmiş.

HACI ŞAKİRLER 
KONAĞI
Bu cumbalı konak 

lardan birinin içini 
görme şansı da bul
dum: Hacı Şakirler 
Konağı. 1852 yılında 
inşa edilen konak 
aslına uygun ve ba 
şanlı bir şekilde res 
töre edilmiş. Gerçek 
bir restorasyon 
olmuş, yıkıp benzerini 
inşa etme şeklinde 
değil. Üç katlı ve altı 
odalı konağın tavanın
dan dolaplarına kadar 
her şeyi ve içindeki 
eşyalar da otantik.
Konağın eskiden 

ahır olarak kullanılan 
alt katı mutfak ve ye 
mekhane olarak 
düzenlenmiş. 
Yemekhane özellikle 
dikkat çekiciydi, yal
nızca iki büyük ahşap 
masa konmuş ve ko 
nukların sofraya bir 
arada oturmaları 
amaçlanmıştı.
Birinci kat ağır kış 

şartları yüzünden al 
çak tavanlı, ikinci kat 
daha yüksek tavanlıy
dı. Odalardaki mobil 
yalar, tavan döşeme 
leri ve dolapları yapıl 
dığı gün gibi duruyor
du. Her odada bir 
ocak (şömine) vardı. 
Ama asıl ilginç olanı 
ancak bir kişinin sığa
bildiği dolap gibi kapa 
ğı bulunan ve yörede 
pehlivan dolabı bili

nen duş alma mekan
larıydı. Çiftler ocakta 
ısıttıkları suyla birbir
lerinin yıkanmasını 
(gusül abdesti 
almasını) sağlıyormuş 
böylece. Şimdi ebe 
veyn banyosu dedik
leri türden bir şey 
yani.

Hacı Şakirler Konağı 
ekolojik yaşam kural
larına göre işletiliyor. 
Konağın misafirleri 
küresel ısınmaya 
karşı uyarılıyor, uyul
ması gereken kurallar 
anlatılıyor. Örneğin 
çöplerin odalardaki 
geri dönüşümlü kutu
lara atılması isteniyor, 
odalarda sigara 
içilmiyor.
AHİLİK MUDURNU' 
DA YASATILIYOR 
Evliya Çelebi 1640 

yılında geldiği Mudur 
nu'da çok sayıda 
iğneci dükkanı gör 
düğünü anlatır. İğne
cilik sanatı zamana 
yenik düşmüştür, 
ancak gelenek kadın
ların zarif oyalarında 
yaşamaktadır. 
Mudurnu Çarşısındaki 
dükkanların çoğu ka 
panmış ve sessizliğe 
bürünmüş. Oysa geç 
mişte Mudurnu esnafı 
gelmeden civardaki 
kentlerde ve kasaba 
larda pazar kurul

mazmış. Dükkanlar 
kapanınca el sanat
larının çoğu tarihe 
karışmış. Yine de 
bakırcılar, sobacılar 
Mudurnu mesi üreten 
ayakkabıcılar varlığını 
sürdürüyor.
Mudurnu halkı gele 

nek ve göreneklerine 
son derece bağlıdır. 
Ancak bunun tutucu
lukla bir ilgisi yok, 
halk son derece hoş 
görülü kimse kimseye 
karışmıyor. Kasabada 
Ahilik geleneği de 
yaşatılıyor, Cuma 
günleri seladan sonra 
Mudurnu Çarşısında 
"Esnaf Duası" yapılı 
yor. Oturarak çalışan 
ayakkabıcı, manifatu
racı gibi esnaflar ayak 
ta; demirci, bakırcı 
gibi ayakta çalışan 
esnaflar da çömelerek 
Ahi Evran, Zeynel 
Abidin ve Selmani 
Pak gibi esnaf pirleri 
ne topluca dua edi 
yor.

KEŞLİ CEVİZLİ 
MAKARNA NEFİS!
Mudurnu'nun 

yemekleri de dillere 
destan, lokantalarda 
yöreye özgü tencere 
yemeklerinden tada 
bilirsiniz. Ben en çok 
keşli cevizli makar
nayı beğendim. Keş, 
yoğurdu süzdükten 
sonra tuzlayıp şekil 
verilerek kurutulan bir 
yiyecek. Ev yapımı 
makarna, ceviz so 
suyla servis edilince 
doyum olmuyor.
Pişmaniyenin farklı 

bir türevi olan saray 
helvası da Mudurnu 
ile özdeşleşmiş bir 
ürün artık. Saray hel
vası halis yayla tere 
yağı un ve şekerden 
yapılıyor.
KUŞBAKIŞI 
MUDURNU 
Kasabada konakların 

dışında bir çok tarihi 
eser de bulunuyor. 
1374 yılında inşa 
edilen Yıldırım Beya 
zıd Camii ve hemen 
karşısındaki hamam 

yakın «dönemde ona 
rılmış. Bitişiğinde bir 
Halveti Türbesinin de 
bulunduğu Kanuni 
Sultan Süleyman 
Camisi de görülmeye 
değer eserlerden.
Şeyh-ül Ümran 

(Şehriman) Tepesin 
den de Mudurnu ve 
yakın çevresi kuş 
bakışı seyredilebilir. 
Temmuz ayının ilk 
pazar günü burada 
yapılan kutlamalarda 
mevlüt okunur ve 
halka etli pilav 
dağıtılır. Buradaki iki 
mezarda Şeyh-ül 
Ümran ve Filibeli 
Hacı Tevfik Efendi 
adında iki din adamı 
yatmaktadır.
ABANT GÖLÜ DE 
BURADA 
Mudurnu'nun çevre

si de doğa harikala 
rıyla doludur. 
Dünyaca ünlü Abant 
Gölü Mudurnu'nun 
burnunun dibindedir. 
Tabiat parkı ilan edil
erek korumaya alınan 
Abant Gölünün çevre 
sinde yetmiş civarın
da endemik bitki var
lığını sürdürmektedir. 
Bunun dışında 
Karamurat Gölü, 
Sülüklü Göl ve eşsiz 
manzaralı yaylalar da 
görülmeye değerdir. 
İlçeye 5 km. uzaklıkta
ki Babas Kaphcala 
rıyla, 30 km. uzaklık
taki Sarot Kaphcala 
rının da bir çok 
hastalığa iyi geldiği 
bilinir.
NASIL GİDİLİR?
Üç farklı yönden ge 

len yolların birleştiği 
bir noktada bulunan 
Mudurnu Bolu'ya 52 
km, İstanbul'a 296 km 
uzaklıktadır. Mudurnu 
Ankara'ya Bolu üzer 
inden 244 km Nallıhan 
üzerinden 208 km 
uzaklıktadır.
Bolu Mudurnu kara 

yolunun 9.km'sinden 
ayrı lan bir yol 
Abant'a gider.
Abant-Mudurnu 

arası 19 km'dir.
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Obezite taş Televizyon beyne zarar veriyor
Yeditepe Üniversite

si Hastanesi Üroloji 
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Kemal Sarıca, son 
yıllarda giderek artan 
obezitenin idrar yol
larında taş oluşu
munu artırdığını 
belirtti.
Modern yaşam tarzı 
ve buna bağlı olarak 
değişen beslenme 
alışkanlıkları sonucu 
artış gösteren 
obezite ile sebebi 
belirlenemeyen taş 
hastalığındaki artışın 
paralellik gösterdiği
ni ifade eden Sarıca, 
şunları kaydetti: 
"Modern hayatla bir
likte son yıllarda 
hayvansal protein, 
rafine karbonhidrat 
ve tuz içeriği zengin 
olan besinlerin tüke
timi arttı. Alınan sıvı 
miktarı azaldı ve bu 
tarz beslenme de 
idrar yollarında taş 
oluşum riskini 
artırdı. Bunun sonu
cunda aşırı kilolu 
kişilerde idrar yol- 
lannda taş hastalığı 
riski de dikkat 
edilmesi gereken 
problem olarak 
karşımıza çıkmak
tadır. Bu kişilerde sık 
rastlanılan şeker 

hastalığı oranı ve 
şişmanlık durumu ile 
ortaya çıkan diğer 
birtakım metabolik 
bozukluklar idrar 
içeriğinde ortaya 
çıkardıkları değişik
likler ile taş oluşu
muna altyapı hazırla
maktadır." 
Yapılan bilimsel 
çalışmalarda taş 
hastalığına yol açan 
değişikliklerin özel
likle aşırı kilolu 
kadınlarda daha 
fazla ortaya çıktığına 
dikkat çeken Sarıca, 
bu kişilerdeki taş 
oluşumunun düzenli 
egzersiz, dengeli bir 
diyetle kontrollü kilo 
verme, yeterince sıvı 
tüketme ve aşırı kilo
ya eşlik eden diğer 
problemlerin 
düzeltilmesi ile 
önlenebileceğini 
belirtti. Sarıca, 
"İdrar yolları taş 
hastalığının 
tedavisinde ve özel
likle de yeni taş 
oluşumunun önlen
mesinde diyetin 
önemi her geçen gün 
daha artmakta ve bu 
konuda uzman 
diyetisyenlerin rolü 
giderek daha büyük 
önem kazanmak
tadır" dedi.

Uzun süre televiz 
yon izlenmesinin 
beyin gelişimini 
engellediğini 
belirten İletişim ve 
Eğitim Uzmanı 
Serkan Duru, Türk 
toplumunun kitap 
okumaya 16 saniye 
ayırırken, televizyon 
seyretmeye 4 saat 
ayırdığını söyledi. 
Bursa'da, Fethiye 
İlköğretim Okulu 
çok amaçlı salonun
da "Okumayı Sev 
dirme, Okuma Alış 
kanlığını Geliştirme" 
konulu seminerde, 
ilköğretim öğrenci
lerine kitap okuma 
mn önemi anlatıldı. 
Türkiye'de bir gün 
içinde kitap oku
maya ayrılan süre 
nin 16 saniye oldu 
ğunun vurgulandığı 
seminerde, televiz 
yon seyretme oranı 
mn ise 4 saati bul
duğu kaydedildi. 
Seminerde, çocuk
lara kitap okumanın 
ve bilgiyi paylaş
manın faydalarını 
anlatan İletişim ve 
Eğitim Uzmanı 
Serkan Duru, kitap 
okumanın bakış 
açısını geliştirdiğini 
belirtti. Okumanın 
öneminin, OsmanlI 
dönemindeki hızlı 
gelişmeler ve

hizmetlerle ciddi 
şekilde fark edildiği
ni anlatan Duru, 
bugün dünyanın 
süper gücü olarak 
kabul edilen 
ABD'nin de okuma 
nın önemini fark 
ederek, edindiği bil
giyi paraya dönüş 
türebildiğine işaret 
etti. Ancak günümüz 
Türkiye'sinde oku
manın öneminin 
henüz anlaşılamadı 
ğım dile getiren 
Duru, "Türkiye'de 
kitap okumaya ayrı 
lan ortalama süre 16 
saniyedir. Bu süre 
Almanya'da 24 daki 
kadir. Fakat Türkler 
günde 4 saatini tele
vizyon izleyerek 
geçirmektedir. Bu 
da ciddi bir beyin 
çürümesine sebep 
olmaktadır" dedi. 
Kitap okumanın ve 
okuyarak edinen 
bilginin paylaşı 
minin oldukça önem 
li olduğunun altını 
çizen Duru, kitap 

okumanın içten ge 
len bir istek olduğu 
nu, özellikle çocuk
luk dönemlerinde 
edinilebilen çok fay
dalı bir alışkanlık 
olduğunu belirtti. 
"Geleceği Okuyan 
Kalemler" projesin
den de bahseden 
Serkan Duru, "Oku 
maya çok önem 
veriyoruz, ama çok 
fazla okumuyoruz. 
Burada sorulması 
gereken asıl soru 
şu: Bu çocuklara 
kitap okumayı nasıl 
sevdirebiliriz? 
Geleceği Okuyan 
Kalemler Projesi bu 
sorunun cevabını 
bulmak için gerçek
leştiriliyor. İlköğre
timde okuyan 
öğrencilerle birlikte 
bir kitap yazılıyor. 
Proje sayesinde 
geleceğin yazarları 
şimdiden keşfedil 
meye çalışılıyor. 
Gençlerimizi, gele
ceğimizin teminatı 
olarak görüyoruz.

Onlara elimizden 
geldiğince destek 
olmaya, yardım et 
meye çalışıyoruz. 
Onları en iyi okullar
da okutmak için 
gayret gösteriyoruz. 
Okullara gönderdi 
ğimiz öğrencilerim
izden sadece oku
malarını istiyoruz. 
Ancak gelin görün 
ki gerçekler hiç de 
öyle değil. Ülkem
izde okuma denince 
akan suların durma 
sına rağmen, genç 
ler çok fazla oku
maya zaman ayır
mıyorlar. Okumayı 
ihtiyaç olarak gör
müyorlar. Gelişmiş 
ülkelerde kitap 
ihtiyaç sıralamasın
da 23. sırada yer 
alırken, bu sıralama 
ülkemizde 265. sıra 
lara kadar geriliyor. 
Gönüllü proje kap
samında ilköğretim 
öğrencilerine çeşitli 
eğitimler veriliyor. 
Anlayarak hızlı oku 
ma, etkili yazı yaz 
ma ve proje yöneti
mi gibi eğitimleri de 
alarak öğrenciler 
kitap yazıyor.İlköğre 
tim 5, 6 ve 7. sınıfta 
okuyan öğrenciler 
yazdıkları yazıları 
birbirleriyle pay
laşıyor, eksikliklerini 
tamamlıyor." dedi.

M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

İl— 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

K
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
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

B
HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 614 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 186

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
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Tiyatrocu öğrenciler arkadaşları için oynadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kız Meslek Lisesi 
Tiyatro Kulübü 
öğrencilerinin 
oynadığı küçük 
skeçler izleyen 
arkadaşlarını 
kahkahaya boğdu. 
Edebiyat Öğretmeni 
ve Tiyatro Kulübü 
çalıştırıcısı Hanim 
Ergüden'in sahneye 
koyduğu 4 bölüm
den oluşan küçük 
skeçler derslerden 
bunalan öğrencilere 
adeta ilaç gibi geldi. 
Birinci bölümde 
"Pop müziği, Halk 
Müziği" ismini 
taşıyan skeçte 
TV'de yayınlanan

tartışma programları 
güldürü biçiminde 
eleştiriliyor.
İkinci bölüm skeç 
ise "Rüya Yorum 
cusu" ismini 
taşıyor ve eşini 

baskı altına almış 
bir kadının yaşamı 
konu ediliyor.
Gösterinin üçüncü 
bölümünde "Yaşa 
Doktor" isimli 
skeç yer aldı.

Bu oyunda gerçek
lerin farkında olma 
yan bir hastanın 
durumu konu 
ediliyor. 
Oyunun son bölü 
münde ise "Kime

Niyet Kime Kısmet" 
konusu işleniyor. 
Bu skeçte yaşlı 
bir ihtiyarın köyün 
güzel kızını istemesi 
ve başına gelenler 
konu ediliyor. 
Gösterinin sonunda 

Okul Müdürü 
Ercan Yıldız 
tarafından Tiyatro 
Kulübünü çalıştıran 
Edebiyat Öğretmeni 
Hanim Ergüden'e 
teşekkür çiçeği 
verdi

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

“Ulak” yarın vizyona giriyor

l Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
ı Sezonluk Abone Fivalı: 35,lt YTL 

TEL : 0.224 525 07 38 
| GSM : 0.546 517 52 82

"Babam ve Oğlum" 
filmi ile izlenme 
rekorları kıran yönet 
men Çağan Irmak'ın 
yeni filmi "Ulak"ın 
basın gösterimi 
yapıldı.
25 Ocak'ta vizyona 
girecek "Ulak", usta 
oyuncular Çetin 
Tekindor, Hümeyra, 
Yetkin Dikinciler, 
Şerif Sezer, Kaya 
Akkaya, Metis 
Birkan, Feride Çetin, 
Şener Kökkaya, Ma 
hir İpek, Zuhal Gen 
cer Erkaya ve Mah 
mut Gökgöz'ü bir 
araya getirdi. 
Filmde, "Seyyah 
Zekeriya"nın köy 
köy gezerek anlattığı 
"Ulak İbrahim"in 
hikayesini dinleyen 
25 çocuk da kamera 
karşısına geçti.' 
'Babam ve Oğlum" 
da yarattığı temalar
la izleyicileri gözyaşı 
na boğan, Dünya 
Film Müzikleri 
Ödüllerinden "Yılın 
Keşfi Ödülü"nü 
kazanan Evantia 
Reboutsika'nın 
imzasını taşıyan

filmin müziklerini, 
Greek String Orkest 
rası seslendirdi. 
Filmin görüntü 
yönetmenliğini, 2003 
Uluslararası Saray 
bosna Film Festiva 
li'nde "En İyi Film- 
Kodak Ödülü"nü ve 
1990 Belgrad Film 
Festivali'nde "Altın 
Madalya Ödülü"nü 
alan Mirsad Herovic, 
genel sanat yönet
menliğini ise 4 kez 
Antalya Altın Porta 
kal Film Festiva 
li'nde "En İyi Sanat 
Yönetmeni Ödülü" 
nü alan Mustafa Ziya 
Ülkenciler üstlendi. 
Ayvalık ve İstanbul'
da 7 haftada tamam
lanan film, genel sa 
nat yönetmeni 
Mustafa Ziya Ülken

ciler denetiminde 
İstanbul'un Kısırka 
ya köyünde senaryo 
ya uygun tasarlanan 
bir köyde çekildi. 
Filmin konusu 
özetle şöyle: 
"Dolaştığı köylerde
ki çocuklara 'Ulak 
İbrahim'in ma salını 
anlatan 'Sey yah 
Zekeriya'nın bu kez 
durağı 'düzeni 
yekten bozulmuş' 
bir köydür. Masalını 
bu köyün çocukları
na da anlatmaya 
başlayan Zekeriya, 
köylülerin tepkisiyle 
karşılaşır.
Çocukların umut 
besledikleri 
bu masalın sonunu 
merak etmesiyle 
Zekeriya anlatmaya 
devam eder.
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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

S.S. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 
2008 yılı tahmini bütçesi 494 bin 200 YTL olarak açıklandı

Esnaf Kefalet Kooperatifi 
mali kongresi yapıldı

Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi 
nin 53.ncü Mali 
Genel Kurulu yapıldı. 
Gemlik Esnaf Kefalet 
Kooperatifinin 30 koo 
peratif arasında uygu
lanacak pilot koopera 
tif içinde yer aldı ğını 
belirterek 2008 yılı 
tahmini bütçenin gelir 
ve gider olarak 494 
bin 200 YTL olarak 
bağlandığını açıkladı. 
Haberi sayfa 3’de

Trafikte cep
telefonu ile konuşana

55 YTL ceza

Yen/ çıkan yasa gereği seyir halinde araç 
kullanırken cep telefonu kullanımının 
yasaklanması nedeniyle ilçe içinde trafik 
kontrolleri sıklaştırıldı. Trafikte seyir halin 
deyken cep telefonu ile görüşme yapan 
sürücülere yasa gereği 55 YTL para 
cezası uygulanıyor. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Yarı yıl tatili bugün başlıyor
25 yıl sonra alınan tapular
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Koope 

ratifi üyeleri çalıştıkları işyerlerinin tapu 
la rina kavuştular.

Hayırlı ve uğurlu olsun.
Bugün birçok gencin doğmadığı yıl

larda, ilçemizin küçük sanatkarları şehir 
dışında sağlıklı çalışma ortamlarına 
kavuşmak için bir kooperatif çatısı altın
da toplanarak, Sanayi Sitesi yapmak 
için girişim başlattılar.

Tapuları alınan bu işyerlerine kavu 
şulmuşsa, bilin ki o günlerde bu iş için 
işini gücünü bırakmış bir avuç insanın 
büyük çabası vardır. Devamı sayf. 5 de

İlk ve ortaöğretim 
okullarında yarıyıl 
tatili bugün başlar - 
ken, öğrencilerin kurs 
ve derslerle bunaltıl- 
mayıp, tatili dinlene 
rek geçirmeleri 
uyarısında bulunuldu. 
İlk ve ortaöğretim 
okullarında 2007-2007 
Eğitim öğretim yarıyıl 
tatili bugün başlaya
cak olup, yaklaşık 15 
milyon öğrenci ile 
600 bine yakın öğret
men 2 haftalık tatil 
yapacak. Bursa Milli 
Eğitim Müdürü Nec 
mettln Esen, 15 tatilI- 
ni öğrencilerin ders-

lerinden tamamen 
kopmadan dinlenerek 
geçirmesi tavsiye 
sinde bulunuyor, 
öğrencilerin ders 
ortamından biraz 
uzaklaşmasının 
kendilerini

dinlendireceğini 
anlatan Esen, 
"Aksi takdirde ikinci 
yarıyıla kafaları daha- 
da karışık ve yorgun 
gireceklerdir." şek lin 
de uyarıda bulundu. 
Haberi sayfa 10 da

Üzerine 
televizyon 

düşen çocuk 
ağır yaralandı 
Bursa'da ablasıyla 
oynadığı sırada 
üzerine televizyon 
ve televizyon 
masası devrilen 
2 yaşındaki çocuk 
ağır yaralandı. 
Haberi sayfa 8'de

http://www.gemlikkorfezgazetcsi.cominfoagemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Trafikle cep leleta ile konuşana 55 fil
Vurulduk Ey halkın Unutma Bizi....
Cumhuriyet şehidi, Atatürk devrimcisi, 

Yürekli insan uğur Mumcu; ölümünün 15 nci 
yıldönümünde ulusun dört bir yanında 
çeşitli etkinliklerle anıldı..

Bugün yaşananlar Uğur Mumcu'un 15 yıl 
önce neden öldürüldüğünün de açık kanıtı..

Aydınlanma "küresel emperyalistlerin" 
karanlık taleplerini ortaya çıkaracağı için 
"devrimciler" tek tek temizlendiler.

Bahriye Üçok.Uğur Mumcu, Çetin Emeç, 
Ahmet Taner Kışlalı, Tarık Dursun, Musa 
Anter, ilerleme yolunun aydınlık insanları..

Bugünün BOP senaryosunu planlayan* 
ların ciddi engelleriydi..

Ortadan kaldırıldılar..
Ama meydan boş mu kaldı ?
Asla..
İşbirlikçiler...
Sözde aydınlar..
Kafatasçı milliyetçiler..
Gerici din tacirleri..
Emperyalistlerin payandaları hedeflerine 

ulaşamayacaklar..
Yurtsever Türk insanının kararlı duruşu 

ve bağımsızlık direnişinin altında ezilecek
ler..

Bu dünyadan Hitler geçti..
Bu dünyadan Oğul Bush'da göçecek.
Yüreğinde insan sevgisi olanlar, laik, 

demokrat, eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı 
düşünceyi savunanlar, zalime ve zulme 
karşı gelenler, mazlumun yanında olanlarla 
barış ve huzur yolculuğu sürecek..

Aydınlanma meşalesi hiç sönmeyecek.
Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümünde 

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği'nin Kurban.ve Aşure 
etkinlikleri'ndeydik.

Orada Allah, Muhammed, Ali kutsallığını 
kalbinde taşıyan, Hz.Ali'nin adaletinden 
ayrılmayan, temelinde insan sevgisi bulu
nan her dine, mezhebe, inanca saygı duyan 
ve hoşgörü ile bakan, dil, din, ırk, renk, farkı 
gözetmeyen, eline diline sahip olma ilkeleri
ni şart koşan, gelmek isteyen inançlı insan
ları çatısı altına alarak manevi susuzluklarını 
gideren, insanları yaşadıkları toplumda 
kendi istekleriyle kendi kendilerini yargıla
malarını sağlayan, İslam dinini kendine göre 
ve sunni inancın dışında yorumlayan, aslı 
doğruluk, kemali dostluk, cevheri merha 
met, görüşü eşitlik, hâzinesi bilgi, meyvası 
sevgi hamuru ile yoğrulmuş, insanı Kamil 
ve erdemli insan yaratmayı ön gören, kor 
kuyu aşıp sevgi ile tanrıya yönelen, Enel- 
Hak ile insanın özünde tanrıyı gören, edep 
ve ahlaklılığı yaşamın temeline oturtan, 
insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin 
hemde irfaniliğin mayası bulunan canlarla 
birlikteydik.

Özgürlükçü, eşitlikçi, barışçı dostlarla 
mezallimi lanetledik..

Sevgiyi, dayanışmayı, dostluğu egemen 
kılmak için, Hz. Ali'nin 'haksızlık karşısında 
eğer susuyorsanız, yalnız hakkınızdan değil, 
aynı zamanda şerefinizden de olursunuz' 
ilkesini birlikte anımsadık.

Umutlandık..
Kaymakam, Belediye Başkanı, Emniyet 

Müdürü, İlçe Müftüsü, oda ve borsa başkan- 
larıyla Pir Sultan Abdal'ın ünlü deyişi "gelin 
canlar bir olalım" ın etrafında toplandık..

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kayma 
kamı Mehmet Baygül'ün tüm toplumu 
kucaklayan sözleriyle gelecekle ilgili olum
suz kaygılarımızdan arındık..

Etkinliklerin sona ermesinin ardından 
çıktığımızda içerideki birlik ve beraberlik 
ruhunun dışarıyı ısıttığını ve aydınlattığını 
hissettik..

Teşekkürler Mehmet Baygül..
Teşekkürler Kazım Bulut..
Teşekkürler Yusuf Şahin..

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeni çıkan yasa 
gereği seyir 
halinde araç 
kullanırken 
cep telefonu 
kullanımının 
yasaklanması 
nedeniyle 
ilçe içinde trafik 
kontrolleri 
sıklaştırıldı, 
özellikle istiklal 
caddesi üzerinde 
sürücülerin 
hem araç kullanıp < 
hem de cep 
telefonu ile 
konuşmaları 
trafik ekipleri 
tarafından 
kontrol edilmeye 
başlandı.
Yapılan istatistiklere 
göre meydana 
gelen kazalarda 
büyük oran teşkil 
eden cep telefonu 
ile görüşmeler 
yeni çıkan yasa 
ile yasaklanmıştı.

Bu yasaklara 
uymayan ve 
seyir halindeyken 
cep telefonu 
ile görüşme 
yapan sürücülere 
yasa gereği 
55 YTL para 
cezası 
uygulanıyor.

oraıi'iuılıiHiıti;m 
bay taş 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.
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 Fax: 513 ,17 94

GAZETE

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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S.S. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 
2008 yılı tahmini bütçesi 494 bin 200 YTL olarak açıklandı

Esnaf Kefalet Kooperatifi 
mali kongresi yapıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

HkiTORLM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Esnaf ve 
sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet 
Kooperatifi’nin 
53.hcü Mali Genel 
Kurulu yapıldı. 
Kooperatifin 
toplantı salonunda 
gerçekleştirilen 
Mali Genel 
Kurulun Divan 
başkanlığını 
Murat Özkarayurt, 
katipliklerini de 
İsmail Beki ile 
Cevdet Kınacıoğlu 
yaptılar.
Çeşitli ilçelerin 
Kredi Kooperatifleri 
başkanlarının 
katıldığı Mali 
Genel kurul 
saygı duruşu 
ve istiklal Marşının 
okunmasıyla 
başladı. 
Kooperatif Müdürü 
Kenan Karakaş'ın 
okuduğu 
kooperatifin 
2007 yılı çalışma, 
hesap ve denetim 
kurulu raporları 
ortakların oylarıyla 
kabul edildi.
Yönetim ve 
Denetim 
kurullarının ortaklar 
tarafından ibra 
edilmesinden 
sonra konuşan 
Başkan Mevlüt 
Avcı, ortaklara 
teşekkür etti. 
Gündemin 
üçüncü mad
desinde bulunan 
3 yıl görev 
yapmak üzere 
3 asi ve 4 yedek 
üyenin açık 
oy usulüyle 
seçimi yapıldı. 
Asil denetim 
kurulu üyeliklerine 
Fazıl Şentürk, 
Haşan Gürel ve 
Ali Rıza Göral, 
yedek üyeliklere 
de Zeki Boylu, 
Murat Aslan ve

Mevlüt Avcı Kenan Karakaş
Mustafa Duran 
oy birliği ile 
seçildiler. 
Kooperatifin 
2008 yılı tahmini 
bütçesini okuyan 
Kooperatif Müdürü 
Kenan Karakaş, 
Gemlik Esnaf 
Kefalet 
Kooperatifinin

30 kooperatif 
arasında uygu
lanacak pilot 
kooperatif içinde 
yer aldığını 
belirterek 2008 yılı 
tahmini bütçenin 
gelir ve gider 
olarak 494 bin 
200 YTL olarak 
bağlandığını

açıkladı.
1570 ortağı 
bulunan 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
Mali Kongresi 
ortakların 
2008 yılı tahmini 
bütçesini 
kabulünün ardın
dan sona erdi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bıktım şu Türban’dan...
Başbakan Erdoğan Ispanya’da türban için 

"velev ki siyasal simge olsa bile" dedi..
Türkiye’ye dönünce havaalanında sordu

lar:
Türban siyasal simge mi?
Cevap verdi: Böyle bir şey olması 

mümkün mü?
Başbakan Erdoğan bir anlamda çark etti..
Veya sözlerini tashih etti.. Geri adım attı..
AKP’nin takdiği iki ileri, bir geri adım 

atmaktır.
Bunda da şimdiye kadar başarılı oldular.
Bizleri uyutuyorlar..
Devreye hemen MHP lideri Devlet Bahçeli 

girdi..
Türban konusunda aşama aşama gitmek

ten bahsediyordu..
Soru açık ve netti: Liselerde olmasına 

karşı mısınız?
Yanıt da netti: Hayır efendim, bir bütün 

olarak ele alındığı vakit
Yani önce üniversite..Sonra kamu kuru

luşları..
Ardından liseler ve ilköğretim okulları..
Milliyetçi Hareket Partisi’nin türbana 

bakışı bu mu?
Hayır değilmiş..
Devlet Bahçeli de Başbakan Erdoğan gibi 

sözlerini düzeltti....
Dedi ki; ilk ve ortaöğretimi kapsamaya

cak.
Kamuda hizmet alanları kapsamayacak..
Yani üniversite ile sınırlı kalacak!
Kalır mı? Kalmaz..
Kalmayacağını köydeki deli oğlan bile 

bilir..
Konuya biraz geniş cepheden bakınca 

AKP ile MHP arasında türban yarışı olduğu 
açıkça görülüyor..

Devlet Bahçeli bu atağı yaparak türban 
kozunu

AKP’nin elinden almak istiyor..
Aslında Devlet Bahçeli bunu açık açık 

söylüyor..
Bahçeli’nin siyasi istismar kapısını kapat

mak için bulduğu formül de belli..
Türbanı serbest bıraktırmak..
Bu konuda öncü rolü üstlenmek....
Peki o zaman ne olacak?
Üniversitelerde türban serbest olursa
AKParti’nin oyu gerileyecek mi?
Bunlar hayal..
Veya öncülük etti, destek çıktı diye oylar 

MHP’ye mi kayacak?
Eğer böyle düşünüyorlarsa kendileri de 

türban üzerinden siyaset yapmış olmuyor 
mu? Ne dersiniz ?..

Bir sonraki aşama olmayacak, o iş burada 
bitecek diyebilir..

Biter mi? Bitmez..
Zaten kendisi aşama aşama demişti!
öğretmen olmak için okuyan türbanlı 

genç kız mezun olunca öğretmenlik yapma 
yacak mı?

Hakim olmak, savcı olmak istemeyecek 
mi?

İsteyecek..
Ve istemek, en doğal hakkı olacak!
Çünkü Türkiye bu kararla birlikte satın 

olacağı sıkıntıları on yıllar boyu taşıyacak.. 
Kuşaktan kuşağa.. Bu belli..

Bir kaç oy almak için yanlış yollara gir- 
ilmemelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu oyları ala
mayacağı gibi, kendisinden birşeyler 
bekleyenlerin oylarını da kaybedecektir.

O nedenle, koştuğu yolu açık, net biçimde 
ortaya koymalı..

Sadece yerel seçimi değil,
2015 yılı, 2020 yılı Türkiye’sini de düşün

meli..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Özel Aykent İlköğretim Okulu Türk Sanat Müziği Korosu büyüledi

Bravo çocuklar

Serap GÜLER

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinden 
oluşan Türk Sanat 
Müziği Korosu’nun 
seslendirdiği 
birbirinden 
güze l*e seri erle 
dinleyenleri 
büyüledi.
Genç sanatçılar 
Müzik Öğretmenleri 
Murat Onat 
gözetiminde 
konsere 
hazırlanırken, 
seslendirdikleri 
eserlerle de 
göz doldurdular. 
Türk Sanat 
Müziği Korosu’nun 
önceki akşam 
Kültür Merkezi’nde 
yerdiği konsere 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Ali Osman Cura, 
Okul Kurucusu 
Gürhan Ay, 
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
öğretmenler, 

öğrenciler ve 
veliler katıldılar.
5.6.7 ve 8 nci sınıf 
öğrencilerinden 
oluşan Türk Sanat 
Müziği Korosu iki 
bölümden oluşan 
konserde nihavent, 
uşşak ve hicaz 
makamında 
eserler 
seslendirdiler. 
Konserin birinci 
bölümünde koro 
“Bir İhtimal 
Daha var”, 
“Unutturamaz”, 
“Bir Demet 
Yasemen”, “Yıldızla
rın Altında”, 
“Bir İlkbahar 
sabahı”, “Biliyorsun 
bir zamanlar”, 
“Aşkın Bahardır” 
adlı eserleri 
seslendirdiler. 
İkinci bölüme 
uşşak eserlerle 
başlayan Türk 
Sanat Müziği 
Korosu, konserin 
sonunda hicaz 
eserler seslendi

rirken, genç sanatçı 
lar solo halinde 
birbirinden güzel 
eserler sundular. 
Gecenin 
sonunda okul sınıf 
öğretmenlerinden 
Olcay Öner’in ve 

okul öğrencilerinden 
Nurettin Üsküp’ün 
seslendirdiği 
“Hiçbir şeyde 
gözüm yok” adlı 
parça geceye 
damgasını vurdu. 
Gecenin sonunda

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müzik Öğretmeni 
Murat Onat’a, 
Sınıf Öğretmeni 
Olcay Oner’e ve 
müzisyenlere İlçe 
Milli Eğitim

Müdürü Ali 
Osman Cura, Okul 
Kurucusu Gürhan 
Ay ve Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler 
tarafından çiçek 
verilerek, 
teşekkür edildi.

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.corF

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR... 

DAVETİYE BİZİM
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

• '» i

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 513 96 83
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25 yıl sonra alınan tapular
Aradan demek 25 yıl 

geçmiş.
Dile kolay tam 25 yıl.
Daha dün gibi.
Devir rahmetli Özal’ın dev 

ri.
Özal’ın kurduğu Adalet ve 

Kalkınma Partisi tek başına 
iktidara geldikten sonra, son 
raki yıllarda ortadan kaldır 
dığı, yıkıp geçtiği orta direk 
olan sanatkara, Küçük Sana 
yi Sitesi kurulması için kredi 
musluklarını açmıştı.

O günlerde Gemlikli sanat 
karlar biraraya gelerek, ilçe 
nin büyük ihtiyacı olan, geç 
m iş yıllarda Umurbey İmar 
alınında kurulan, Sanayi Si 
te’sinin yerini alacak yeni bir 
siteye ihtiyaç vardı.

Ama, geçmişin acı örnek
leri de insanları ürkütüyordu.

Kurulan kooperatifler on 
larca yılda bitirilemediği için 
kooperatiflere ortak olan us 
talar ölüyor, çıkaklar büyü 
yüp yeniden yer sorunu do 
ğuyordu.

Bunun birçok örneği oldu 
ğu için kooperatifleri ilgi de 
azdı.

ANAP'lı sanatkarların ön 
cülüğünde Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Küçük Sanatkarlar 
Kooperatifi kuruldu.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmall.com

Anımsadığım kadarıyla bu 
işin öncülüğünü tornacı Sü 
rey ya Bayrak yaptı.

Kurucu üyeler arasında 
bobinajcı İbrahim Talan, 
mobilyacı Mehmet Fıstık, 
naylon torba imalatçısı Se 
mih Aşık, tornacı Sadullah 
Uçan ve başkaları vardı..

Kooperatif kurucuları önce 
Orhangazi asfaltında Terme 
Kaplıcası’ndan biraz ileride 
bir arazi satın aldı.

Bu arazi imar planlarında 
sanayi sitesi olarak değişiklik 
yaptıramadı.

ANAP’lı bazı üyeler ve 
CHP’li Meclis üyeleri alınan 
arazinin yetersiz olduğunu 
gerekçe göstererek, daha 
büyük bir alanın Küçük Sana 
yi Sitesi’ne ayrılmasını istiyor 
lardı.

Bu konu bir hayli tartışma 
yaratmıştı. Sonunda kooper
atif aldığı arsayı satarak, Bele 
diye’nin de görüşünü alarak 

bugünkü Sitenin kurulduğu 
arsayı satın aldı.

Kooperatif kuruluş işlem
leri tamamlandıktan sonra ise 
tapu da alınınca Sanayi Ba 
kanlığı'na başvurularak, bu 
günkü Küçük Sanayi Sitesi 
projesi ortaya çıktı.

Tabii bu işlemler için An 
kara’nın yolları çok aşındırıl 
dı.

Ankara’daki bürokratlara 
çok zeytin ve kestane şekeri 
götürüldü.

Devlet, sanatkarın sağlıklı 
ve huzurlu çalışması için al 
dıkları arsa üzerine Bakanlık 
onaylı Sanayi Sitesi kurul
ması için proje masraflarının 
yüzde 65’ini bağış, kalan 
yüzde 35’ini de ortakların 
ödemesini zorunlu kıldı.

Kredi kullanan kooperatif 
ler, Site uygulama projesine 
uymak zorundaydılar.

Yani bir tornacının işyerine 
bir marangoz gelemiyecekti.

Sanatkarlar burada alacağı 
işyerini rant için değil, kendi 
ihtiyacı için alacaktı.

Ama gelin görün ki son
radan buna hiç uyulmadı.

Ne uygulama projesi kal 
dı,ne de kooperatife ortak o 
lan, hatta yönetim kurulu üye 
si olan, kurucusu olanlar, şe 
hir içindeki işyerlerini terk 
etmediler.

Yeni yapılan bu işyerleri 
bitince kiraya verdiler.

Hem de uygulam projesin 
de gösterilen mesleklerle hiç 
ilgisi olmayanlara kiraladılar 
yerlerini.

Kooperatifin inşaatı çok 
uzun sürmemesine karşın, 
uygulamada Bakanlığın iste
diği bir durum ortaya çıkma 
dı.

Bundan da kimse rahatsız 
lık duymadı.

Mahalle aralarında yüzler 
ce yeni işyeri açılırken, man
tar yetiştiricileri, meşrubat 
satıcıları, hurdacılar, bo 
yacılar, tüpçüler gibi aklınızın 
almayacağı, sanatkarlıkla ilgi 
bi olmayan birçok iş sahibi 
burada yer kiraladı, kimisi 
satın aldı.

Küçük Sanayi Sitesi’ndeki 
sanatkarlar tapularını aldılar 
ama, Site 25 yılda Sanayi

Bursa’da Uğur Mumcu maskeli yürüyüşle anıldı
Bursa’da gazeteci 
lerden ve sivil 
toplum örgütlerin 
den oluşan bir grup, 
uğradığı bombalı 
suikast sonucu 15 
yıl önce hayatını 
kaybeden gazeteci 
yazar Uğur Mum 
cu’yu anarak, mas 
keli ve karanfilli 
yürüyüş düzenledi. 
Uğur Mumcu Anma 
Platformu mensubu 
çok sayıda dernek, 
oda, sivil toplum 
örgütü ve çeşitli 
kuruluşlar tarafından 
düzenlenen anma 
töreni Setbaşı 
Meydanı'ndaki

Mahfel önünde 
başladı. Meydanda 
toplanan binlerce 
kişi, Uğur Mumcu 
maskesi takıp, 
'Susma, sustukça 
sıra sana gelecek', 
'Uğurlar ölmez, 
öldürülemez', 'Özgür 
basın susturulamaz', 
'Katiller bulunsun, 
hesap sorulsun' diye 
sloganlar atarak 
Cumhuriyet Meyda 
m'na kadar yürüdü. 
Atatürk Anıtı'nda 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı okun
masının ardından 
konuşma yapan 
Bursa Gazeteciler

Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı, terörü 
lanetlemek ve 
cinayetlerin arkasın
daki- gerçeklerin 
açıklanmasını talep 
etmek için toplandık
larını ifade etti.
Devleti yönetenlerin, 
cinayetin tüm yön

leriyle aydınlatıla
cağına dair verdik
leri sözleri unut
tuğunu iddia eden 
Kolaylı, "Uğur 
Mumcu, çalış
malarında gerek din 
cilik, gerekse mil
liyetçilik maskesi 
altında faaliyet 

yürüten karanlık 
güçleri açığa çıkarttı. 
Yazılarında ve kita
plarında, uyuşturucu 
ve silah ticaretini 
elinde tutan mafya 
çetelerinin terörü 
körüklediklerini ve 
çok sayıdaki siyasi 
cinayetin içinde 
olduklarını kanıt
larıyla gözler önüne 
serdi. Üzerine gittiği 
her konuyu araştırdı, 
inceledi, belgeleri 
tek tek tasnif etti. 
Vicdanının terazisine 
vurdu ve ancak o 
zaman fikrini açık
ladı. Fikirleri, günlük 
çıkarların, kısa 

vadeli siyasetlerin 
üzerinde yükselen 
toplumsal vicdanın 
ve bilgeliğin sesi 
sayıldı. Demokrasi 
ve insanlık düşman
larının amansız 
düşmanı oldu" dedi. 
Uğur Mumcu'nun, 
gazetecilerin, bilim 
adamlarının, aydın
ların ve toplu kıyım
ların karanlıkta kalan 
katillerinin izini 
sürdüğünü belirten 
Kolaylı, "Kanlı 
ayak izlerinin çoğu 
kez mafya, siyaset 
ve bürokrasi 
üçgeninde kesiştiği
ni ortaya koydu.

DEVREN SATILIK

Faal durumda 
devren satılık 

mobilya dükkanı 
Eski Pazar Cad. No:29 Gemlik I BURSA

TEL: 0.224 513 20 61

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

K AŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

St: Gemlik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nden
aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

SE DUYGU PALA

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Man ve aşure etkinliğinde buluştular
Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik Hünkar 
Hacı Bektaş-i Veli 
Derneği'nin düzen
lediği 12 Ehli-Beyti 
Anma Etkinliklerinde 
birlik ve beraberlik 
mesajları verildi. 
Derneğin Eşref

I Dinçer Mahallesi
I Burçak sokakta bulu

nan kendi binasında 
gerçekleştirilen 
Kurban ve Aşure 
etkinliğine 
Kaymakam Mehmet

Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin, TSO 
Başkanı Kemal Akıt, 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan, siyasi 
parti yöneticileri ile 
Dedelerden Cem 
Vakfı İnegöl 
Temsilcisi Kazım 
Asma ve çok sayıda 
dernek üyesi katıldı. 
Muharrem Ayı 
nedeniyle her yıl 

yapılmakta olan 
Kurban ve Aşure 
etkinliğinde konuşan 
Dernek Başkanı 
Kazım Bulut, Alevi 
inancının şekilciliğe 
takılı değil, özü ben
imsediğinin altını çiz
erek "Alevi inancı 
aklın ve ilmin yolun
dan ayrılmaz. Zalime 
karşı çıkıp mazlum
dan yana olmaktır. 
Eline, diline, beline 
sadık olup insanca ve 
onurluca yaşamaktır. 
Onlara layık olmaktır.

Ölmeden önce ölmek, 
öldükten sonra yaşa
maktır. Yaşayan ölü 
olmamaktır. Yarın 
onların huzuruna alnı 
açık, yüzü pak ve 
onların bıraktığı 
onurlu mirasa sahip 
çıkmaktır" dedi.
Muharrem ayı 
nedeniyle davete 
her zaman gelmeye 
özen gösterdiğini 
belirten Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
kederde ve kıvançta 
hep beraberiz 

diyerek başladığı 
konuşmasında 
"Amacımız dine, 
dile, ırka, 

mezhebe, 
sağcıya, solcuya 
bakmaksızın birliği 
ve beraberliği sağla
maktır. Burada 
bulunanların 
hepsinin kalbi 
inanıyorum ki 

aynı görüş ve 
inançla atıyor.
İnançlarımızı 
özgürce yaşamak 
hepimizin 

hakkı ve görevidir. 
Burada bulanan 
herkesin acısını 
paylaşıyoruz.
Hoşgörü, kardeşlik 
hep beraber 
olsun ve acıları da 
bize ders olsun" 
şeklinde konuştu. 
Alevi dedesi 
Kazım Asma'nın 
yaptığı duanın 
ardından geleneksel 
olarak Kurban 
Eti ile Pilav, Ayran 
ve Aşure misafirlere 
ikram edildi.

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
Sezonlulı Abone Fiyatı: 35.00-VTL 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM: 0.546 517 52 82

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Yaşlılar 
Koordinasyon Baş 
kanlığının organizesi 
ile AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin başta 
olmak üzere 
Mahsun Kırmızı 
gül ün Beyaz Me
lek' filmini izlediler. 
Kısa adı YKM olan 
Yaşlılar Koordinas 
yon Merkezi Başkanı 
Necati Dalgıç, 
YKM'nin Ankara 
başta olmak üzere 
her il ve ilçelerinde 
teşkilatlandığına 
dikkat çekerek 
amaçlarının yaşlı 
ların sorunlarıyla 
ilgilenmek ve 
sorunlarına çözüm 
aramak olduğunu 
söyledi.
Beyaz Melek filminin 
konusunun güzel 
olduğunu ifade 
eden Başkan 
Dalgıç, 'Bu film 
bize yaşlıların 
durumunu en iyi 
şekilde anlatmakta. 
Bu nedenle her il 
ve ilçelerde YKM 
önderliğinde 

teşkilatlarımız bu 
filmi izliyor. Biz 
de Gemlik'te 
Teşkilat üyelerimizle 
birlikte filmi 
izledik' dedi.
'YAŞLILARIMIZA 
SAHİP ÇIKMALIYIZ.' 
Beyaz Melek filmini 
izleyerek konusunu 
değerlendiren ve 
YKM'nin faaliyetleri 
hakkında bilgi veren 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, filmin 
konusunun güzel 
olduğuna dikkat 
çekerek, Onlar 
bugünün, biz yarın
ların yaşlılarıyız. 
Yarın yalnız kalmak 
istemiyorsak, bugün 

onları yalnız bırak
mayıp sahip çık
malıyız' dedi.
Başbakanımızın 
gençlere, kadınlara 
özürlülere ve 
yaşlılara büyük 
önem verdiğini 
kaydeden Şahin, 
Kadın Kolları ve 
Gençlik Kollarının 
yanında parti 
bünyesinde 
Özürlüler Komis 
yonu ve Yaşlılar 
Koordinasyon 
Komisyonu kurul
duğunu belirterek 
her iki komisyonun 
da çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
söyledi.



Bursasporlu taraftarlardan CHP’ye ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
üyeleri CHP İlçe 
Yönetimi ’ni ziyaret 
ederek yeni yönetimi 
kutladılar ve başarı 
dileklerini ilettiler. 
Dernek adına 
başkan yardımcısı 
Ferhat Orhan 
yaptığı konuşmada; 
Gemlik'in, son 
yıllarda Bursa'nın 
diğer ilçeleri arasın
da geri kaldığını 
ve çocukluğunun 
Gemliğini özler 
hale geldiklerini 
söyledi. Gemlik'te 
neredeyse yapılan 
her işin plansız 
programsız 
yapıldığını, katlı 
otopark gibi 
yeni çarşının da 
buna örnek 
olduğunu 
belirtirken, eski 

minibüs garajının 
kaderine terk 
edilmiş halde 
olduğunu ve araç 
girişlerini engelle
mek için konulan 
demir banketlerin 
de kötü bir 
görüntü yarattığını 
sözlerine ekledi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem 
Güler de konuş
masında yerel 
sorunlara değindi. 
Özellikle Gemlik'te 
kentlilik bilincinin 
yeterince yaratıl
madığından 
söz eden Güler, 
bu konuda yerel 
yönetimin üzerine 
düşeni yapmadığını, 
Gemlik'e yurdun 
çeşitli yörelerinden 
gelen insanların 
kaynaşıp 
"Gemliklilik" 
bilincinin yaygın

laştırılması 
gerektiğini dile 
getirdi.
Yapılaşmadan, 
ulaşıma, çevreden, 
denizciliğe, yeşil 
alandan spor 
sahalarına, turizm 
potansiyelinden 

sanayiyle ilişkilere 
kadar Gemlik'in 
hiçbir temel 
sorununa kalıcı 
çözümler 
üretilemediği gibi 
bu konuda yeterli 
bir çabayı da 
görememekten 

üzüntü duyduklarını 
belirtti.
Bundan 20 yıl 
önce Gemlik'teki 
sanayi kuruluşların
da daha çok 
Gemlikli çalışırken 
bugün bu oranın 
çok aşağılara 

indiğini, 
Gemlik 'te üretim 
yapan ekonomik 
kuruluşlarla 
belediyenin 
sağlıklı ve gelişmiş 
ilişkiler kura
madığını sözlerine 
ekledi. Bunun da 
Gemlik'te 
işsizliği artırdığını, 
Gemlik gibi sanayi 
potansiyeli olan, 
liman taşımacılığı 
ve lojistik sektörü 
açısından avantajlı 
bir ilçede yaşayan 
insanların 
Gemlik 'in bu 
avantajlarından 
yeterince yarar
lanamadığını 
söyleyerek, 
önümüzdeki 
yerel seçimlerin 
Gemlik ve 
Türkiye açısından 
taşıdığı öneme 
değindi.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
5174 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 

Odamızca her yıl Ocak ayı içinde üyelik kayıtlarının 
güncellenmesi işlemi yapılmaktadır. 2008 Ocak ayı 
içerisinde yapılacak kayıt dondurma işlemi ile 2008 
Yılı hariç olmak üzere geriye yönelik iki yıl içinde 
(2007-2006 Yılları) tahakkuk etmiş yıllık aidat ve 
munzam aidat borçlarından hiç bir taksitini öde
meyen üyelerimizin kayıtları askıya alınarak meslek 
grupları ve seçmen listelerinden silinecektir. Kaydı 
askıya alınan üyelerin adres ve durumları hakkında 
Odamıza bilgi verildiği ve/veya geçmiş dönem aidat 
borçlarının tamamı ödendiği takdirde tekrar aidat 
tahakkukları başlatılarak, meslek grubu ve seçmen 
listelerine yeniden kaydedilecektir.

5174 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca aidat 
tahakkukları durdurularak meslek grupları ve seç
men listelerinden silinecek üyelerin bu işlem tarihin
den itibaren iki yıl içinde durumlarında bir değişiklik 
olmaması halinde ticaret sicil kayıtlarının silinmesi 
gündeme gelecektir.

Bu duyuru, sicil kayıtlarının güncellenmesi ile 
ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak 
kaybına uğramaması açısından yayınlanmıştır. 
Üyelerimizin mağdur duruma düşmemeleri için 
geçmiş 31/01/2008 tarihine kadar dönem borçlarını 
ödemeleri ve Oda kayıtlarının güncelliğini oda sicil 
birimimize müracaat ederek kontrol edip gerekli 
güncellemeleri yapmaları rica olunur

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeni yönetime 
seçilen Kars- 
Ardahan-lğdır 
illeri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
başkan yardımcısı 
ve lokal sorumlusu 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ettiler.
Yeni yönetime 
geldikleri için 
ziyaretlere

başladıklarını 
söyleyen Başkan 
Yardımcısı İlyas 
Aydoğan ile 
yönetim kurulu 
üyesi ve lokal 
sorumlusu İhsan 
Seçilmiş Başkan 
Turgut'a dernek
lerinin yaptığı 
faaliyetler hakkında 
bilgi verdiler. 
Dernek Başkanı 
Şerafettin Demir'in

katılamadığı 
ziyarette 
Kars-Ardahan- 
Iğdır İlleri Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği'nin 
yeni yöneticilerini 
kutlayan 
Başkan Turgut, 
misafirlerine 
ilçede yapılan 
belediye hizmetleri 
hakkında çeşitli 
bilgiler verdi.
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Liseli hırsızlar 
kameralara 
yakalandı

Alkollü zanlı, yoldan geçen kişiyi yaralandı

Bursa'da 5 liseli 
genç, bir alışveriş 
merkezinde çaldık
ları sustalı bıçakla 
açtıkları dolabın 
içerisinden dijital 
eşyaları çalarken 
güvenlik kameraları 
tarafından görün
tülendi.
Edinilen bilgiye 
göre, şehir merke 
zinde bir mağazaya 
giren 5 hırsız, ilk 
önce mağaza 
içerisinde dağılarak 
etrafı kolaçan etti. 
Bu sırada elektronik 
eşyaların bulunduğu 
dolabı kontrol eden 
bir genç, dolabın 
kilitli olduğunu 
fark edince tekrar 
arkadaşlarının yanı
na giderek haber 
verdi. Mağazanın 
kalabalık olmasın
dan da faydalanan 

okul kıyafetli genç 
ler, mağazadaki bir 
başka raftan aldık
ları sustalı bıçakla 
dolabın kapaklarını 
zorlamaya başladı. 
Dizüstü bilgisayar 
ve dijital video 
kameralar bulunan 
dolabın kilitlerini 
bıçakla açan şahıs
lar, kamera ve 
elektronik 
malzemeleri 
çaldı. Çantalarını 
dolduran hırsızlar 
mağazanın güvenlik 
kameraları tarafın
dan da görüntülen
di. Hırsızlar 
mağazayı yakalan
madan terk ederken, 
olayın ardından 
reyona gelen 
görevli durumu 
fark edince 
polisi arayarak 
ihbarda bulundu.

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
metruk binada alkol 
alan bir kişi, yoldan 
geçen genci kılıca 
benzer kesici bir 
aletle yaraladı.
Yaralının sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenilirken olaya

Şofbenden sızan gazdan zehirlendi
Bursa'da, şofbenden 
sızan gazdan 
zehirlenen anne ve 
kızı hayatını kaybetti. 
İş dönüşü annesini 
ve kız kardeşini evde 
ölü bulan mühendis 
genç fenalık geçirdi. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
sine bağlı Selimzade 
Mahallesi Selimzade 
çıkmazında meydana 
gelen olayda, bir 
süredir eşinden ayrı 
olduğu için annesi 
Yasemen Yaldız'ın 
(49) yanında kalan 
Şükran Sargın (25) 
evin salon kısmında 

karıştıkları öğrenilen 
2 kişi gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye göre, 
Hova Taşkın Mahal 
leşi Camii Sokak'taki 
metruk binada alkol 
alan Ergün E. (25) ile 
Ergün S. (50) arasın
da tartışma çıktı.

televizyon izlerken 
uykuya daldı. Bu 
sırada anne Yasemen 
Yaldız banyoya girdi. 
Banyodaki şofben
den sızan gaz bir 
süre sonra anne 
Yaldız'ı zehirledi. 
Fenalık geçiren 
Yasemen Yaldız 
banyoda yere yığıldı. 
Evin içerisine yayılan 
gaz bir süre sonra 
uykudaki Şükran 
Sargın'ı da 
zehirledi. Bu sırada 
Yasemen Yaldız'ın 
makine mühendisi 
olan oğlu Serhat 
Yaldız (28), iş dönüşü 

Tartışma kısa sürede 
kavgaya döndü. Bu 
sırada yoldan geçen 
Selçuk Ü. (28), Ergün 
S. tarafından kılıca 
benzeyen bir kesici 
aletle ağız kısmından 
yaralandı.
Olay yerine gelen 
ambulansla hastan

eve geldiğinde tele
vizyon başında uyuya 
kaldığını sandığı 
kardeşi Şükran 
Sargın'ı uyandırmak 
istedi. Genç bayanın 
öldüğünü fark eden 
ağabey Yaldız, 
banyoya girdiğinde 
annesinin cesediyle 
de karşılaşınca 
çılgına döndü. 
Sokağa koşup 
komşularına ve 
112 Acil Servis sağlık 
ekiplerine haber 
verdi. Acil Servis 
ekibinin müda
halesinin ardından 
anne ve kızının hayat

eye kaldırılan Selçuk 
Ü.'nün sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenilirken Ergün 
E. ve Ergün S. 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili bir 
kişinin aranmasına 
devam ediliyor.

larını kaybettikleri 
anlaşıldı. Olay yerine 
gelen uzman ekipler, 
evin içerisinde uzun 
süre inceleme yaptı. 
Yasemen Yaldız'ın bir 
süredir dargın olduğu 
dünürüyle, komşuları 
sokakta sinir krizleri 
geçirdi. Olaydan 
sonra ayakta durmak
ta güçlük çeken 
Serhat Yaldız ile baba 
Selim Yaldız (48), 
görevli memurlar 
tarafından polis oto
suna bindirilerek 
ifadeleri alınmak 
üzere polis merkezi 
ne götürüldü.

I

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

1

8 'il

özerine televizyon düşen çocuk ağır yaralandı
Bursa'da ablasıyla 
oynadığı sırada 
üzerine televizyon 
ve televizyon 
masası devrilen 
2 yaşındaki çocuk 
ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay 
merkez Osmangazi 
ilçesi Hamitler 
Mahallesi Ağaçlı 
Sokak'ta meydana 
geldi. Annesinin 
temizlik için üst

kata çıktığı sırada 
oda içerisinde 4 
yaşındaki ablası 
Nazar Alsaç'la bir
likte oynayan 2 
yaşındaki Haşan, 
ablasının ayağının 
kabloya takılması 
sonucu devrilen 
televizyon ve 
masanın altında 
kaldı. Annesi 
Mecbure Alsaç'ın 
(30) gürültüyü duy
ması üzerine fark

ettiği olay sonrasın 
da masa altından 
çıkartılan küçük 
çocuğun başında 
kanama olduğu 
fark edildi. Aile 
fertleri tarafından 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan küçük 
Hasan'ın hayati 
tehlikesinin bulun
duğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Büyü bozma bahanesiyle altınları çaldılar
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
Macide ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

w
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Adana'da dolandın 
cı 2 kadın, büyü 
bozma bahanesiyle 
5 aylık gelinin 8 bin 
YTL değerindeki 
düğün takılarını 
alarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, Koza 
Mahallesi 1626. 
Sokak 8 numaralı 
evde meydana 
geldi. 5 ay önce 
evlenen Songül 
Yeşilyaprak ile 
akrabası 30 yaşın
daki Gerek Çiçek- 
dağ çay içip sohbet 
ettikleri sırada kapı 
zillerine basan 2 
kadın, su içme ba 
hanesiyle yardım 
istedi. Daha önce
den sokakta 
oynayan çocuklar

dan evde oturanlar 
hakkında bilgi 
toplayan kimliği 
belirsiz kadınlar, 
Songül Yeşilyap 
rak'ın karşı çıkması
na rağmen Çiçek- 
dağ'ın "Tanrı mis
afiri sevaptır, bir su 
verip çay ikram et 
mekle bir şey ol 
maz" demesi üze 
rine içeri alındı.
Eve girip, "Sen yeni 
evlenmişsin, adın 
Songül" diyerek 
sokaktan edindikleri 
bilgileri genç 
kadının yüzüne 
söyleyen dolandın 
cılar, "Kocanla sana 
büyü yapmışlar, 
bozmamız gerek. 
Yoksa fazla sürmez 
ayrılırsınız. Biz seni 
çok sevdik, bu

büyüyü bozacağız" 
dedi.Genç kadından 
bütün takılarını 
isteyen dolandın 
cılar, yüz havlusu
nun arasına sarıp 
yatak odasına sak
lamasını ve kapıyı 
kilitlemesini söyle
di. İstenileni yaptık
tan sonra çay hazır
lamak için mutfağa 
giren Songül 
Yeşilyaprak, geri 
döndüğünde ise 
misafirlerini ve 
Gerek Çiçekdağ'ı 
bulamadı. Sokağa 
çıkıp, akrabasının 
yerden taş topladı 
ğını gören Yeşilyap 
rak, durumdan 
şüphelenerek 
kontrol ettiğinde 
altınların yerinde 
olmadı ğını fark etti
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Dolar ve Avro
borçlanmayın
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Türkiye'nin 
ekonomik yapısının 
dış sorunları kaldıra
bilecek güçte 
olduğunu ve paniğe 
kapılmayı gerektire
cek bir durum bulun
madığını söyledi. 
Unakıtan, özel sek
töre de hesabına 
kitabına dikkat 
etmeleri uyarısında 
bulundu. Maliye 
Bakanı, dünyadaki 
ve Türkiye'deki 
ekonomik gelişmeler 
ile 2007 yılı bütçe 
uygulama sonuçları
na ilişkin basın 
toplantısı düzenle- 
di.Türkiye'nin son 
yıllarda makro 
ekonomik gelişmeler 
açısından pek çok 
ülkeden daha iyi bir 
performans sergile 
diğini ve önemli 
iyileşmeler sağladı 
ğını kaydeden Unakı 
tan, bu süreçte 
enflasyonun aşağı 
çekildiğini, bütçe 
açığının azaltıldığını, 
faizlerin düştüğünü,

kamu mâliyesinde 
disiplin sağlandığını 
ve borç yükünün 
korku aracı olmaktan 
çıkarıldığını anlattı. 
Dünyadaki küresel 
dalgalanmaya da 
dikkati çeken Una 
kıtan, bu dalgalan
manın dünyayı nere 
ye götüreceği ve 
Türkiye'nin bundan 
ne kadar etkilene 
ceğinin yakından 
izlendiğini de vurgu
ladı.Unakıtan, "Bun 
dan biz de etkileni 
yoruz. Ekonomide 
geride bıraktığımız 5 
yıl, küresel dalgalan
malardan en az etki 
ile çıkarak, bize ne 
kadar korunaklı ol 
duğunu göstermiştir. 
Piyasada önemli 
olan paniğe kapıl
madan gelişmeleri 
izlemektir. Türkiye'de 
konut kredisi krizi 
olmamıştır. Bu 
gelişmiş ülkelerde 
söz konusu. Bizde 
herhangi bir kredi 
krizi söz konusu 
değil." dedi.

ELEMAN ARANIYOR
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“Tatili dersle değil, dinlenerek geçirin”
İlk ve ortaöğretim 
okullarında yarıyıl 
tatili yarın başlarken, 
öğrencilerin kurs 
ve derslerle 
bunaltılmayıp, 
tatili dinlenerek 
geçirmeleri uyarısın
da bulunuldu.
İlk ve ortaöğretim 
okullarında 2007-2007 
Eğitim öğretim yarıyıl 
tatili 25 Ocak Cuma 
günü başlayacak 
olup, yaklaşık 15 
milyon öğrenci ile 
600 bine yakın öğret
men 2 haftalık tatil 
yapacak. Sömestr 
tatilini öğrencilerin 
dinlenerek geçirmesi 
gerekirken son yıllar
da yaşanan sınav 
maratonu öğrencileri 
adeta bir yarış atına 
çevirdi. Artık sömestr 
tatili ve yaz tatillerin 
de dahi öğrenciler 
talil yapıp dinlenmek 
yerine dersane, kurs 
ve okullarda sınavlara 
hazırlanarak vaktini 
geçirir oldu. 
Öğrencilerin adeta

bir yarış atı gibi mara
tona sokulmasının 
yanlışlığını vurgu
layan uzmanlar, 
bunun aksine öğren
cilerin tatilini din
lenerek geçirmesi 
tavsiyesinde 
bulunuyor.
Bursa Milli Eğitim 
Müdürü Necmettin 
Esen, 15 tatilini 
öğrencilerin ders
lerinden tamamen 
kopmadan dinlenerek 
geçirmesi tavsiye 
sinde bulunuyor. 
Öğrencilerin ders 
ortamından biraz uza

klaşmasının kendileri
ni dinlendireceğini 
anlatan Esen, "Aksi 
takdirde ikinci yarıyıla 
kafaları dahada karı 
şık ve yorgun gire
ceklerdir." şeklinde 
uyarıda bulundu.
"KIRIK NOTA 
KIZMAYIN"
Yarıyıl tatilinde öğren
cilerin alçakları kırık 
notların aileler tara 
fından daha duyarlı 
ve sağduyulu bir 
şekilde karşılanması 
uyarısında bulunan 
Necmettin Esen, 
"Kırık not getiren 

öğrencilere veliler 
daha sıcak davransın
lar. Onları korkutacak 
davranışlardan 
kesinlikle kaçınsınlar. 
Eğer veliler çocukları
na anyı zamanda 
iyi bir abla ve abi 
olurlarsa, onlarda 
ikinci dönemde 
sorumluluklarının 
gereğini yerine 
getirerek zayıflarını 
düzelteceklerdir." 
şeklinde uyarıda 
bulundu.
Kırık notu olan 
öğrencinin bu duru
mu düzeltebilmesi 
için özgüveninin 
kazanması gerek
tiğinin altını çizen 
Esen, bununda 
ailelerin yardımıyla 
mümkün olduğunu 
söyledi. Öğrenci 
lerede uyarıda 
bulunan Necmettin 
Esen, okulda dersi 
iyi dinleyip evde ise 
tekrar yaptıkları za 
man bir sorun kal 
mayacağını ifade etti. 
Bursa olarak önceki 

yıllara göre eğitimde 
daha iyiye gittiklerini 
aktaran Esen, bunun 
eğitim, kültürel ve 
sosyal alanlarda ken
dini hissettirdiğini 
söyledi.
Karnelerin alınmasın
dan sonra genel duru 
mun ortaya çıkacağı 
nı bildiren Esen, buna 
göre 2'inci yarı yıl 
için atacakları adım
ları dahada net leşti 
receklerini söyledi. 
İkinci dönemde ise 
ortaöğretim öğrenci
lerine yönelik ÖSS 
ağırlıklı sınavlar 
yapacaklarını belirten 
Necmettin Esen, 
ortaöğretim kurulu
larına yönelik yapa 
cakiarı ÖSS ağırlıklı 
sınav ile öğrencileri 
sınava hazırlamayı dü 
şündüklerini söyledi. 
KARNE PARASI 
ALINMAYACAK 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürü Necmettin 
Esen, Cuma günü 
girilecek 15 tatili için 
öğrenci ve velilerden 

karne parası adı altın
da her hangi bir 
ücretin alınamaya
cağını belirterek, 
bunun takipçisi ola
caklarını vurguladı. 
Karnelerin Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından verildiğini 
aktaran Esen, "İlk ve 
ortaöğretim öğrenci
lerine verilecek 
karne, takdir, 
teşekkür ve onur 
belgeleri Bakanlıkça 
gönderildi. Bu konu
da çok duyarlı 
olup bunun takipçisi 
olacağız." dedi.
Öte yandan 2007- 
2008 eğitim öğretim 
yılının ikinci yarısı, 
11 Şubat 2008 
Pazartesi günü 
başlayacak ve 
13 Haziran 2008 
Cuma günü ise 
sona erecek. 
2008 ve 2009 
eğitim öğretim 
yılının ise 
15 Eylül 2008'de 
başlaması 
planlanıyor.

Öğretmenlere zorunlu 
mesai ücretine yargı yolu

Türk kadını erkekten
daha uzun yaşıyor

Eğitim ve Bilim 
İşgörenleri Şendi 
kası (Eğitim-İş), 
hafta sonlarında 
‘zorunlu* kurslara 
katılan öğretmenlere 
mesai ücreti öden
memesi konusunu 
yargıya taşıdı. 
Eğitim-İş Sendikası 
“katılınması zorunlu 
kılınan ve resmi 
görev saatleri dışın
da yapılan" Intel 
öğretmen programı 
kursuna, öğretmen
lerin katılmasına 
karşın mesai ücret
lerinin ödenmemesi 
nedeniyle dava açtı. 
Söz konusu diğer 
davalara emsal teşk
il etmesi amacıyla 
Eğitim İş tarafından 
açılan davada, Eği 
tim-İş üyesi Veli 
Demir'in, Konya Nes 
rin ve Ayşegül Kar

, deşler İlköğretim 
Okulunda sınıf 
öğretmeni olarak 
görev yapmakta 
iken, Konya Valiliği 
İl Milli Eğitim Müdür 
lüğünün onayı ile 
görev yaptığı okulda 

“354 nolu Intel 
Öğretmen Program 
Kursu”na zorunlu 
katıldığı kaydedildi. 
-ÖĞRETMENLER 
ZORUNLU 
KURSİYER OLDU- 
Gerekçede, 
“Selçuklu Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nün gön
derdiği bir yazı ile 
“Intel Öğretmen 
Program Kursu”na 
katılacak olan kur
siyerlerin listesi ver
ilmiş ve kursiyer
lerin belirtilen tarihte 
kurs merkezinde 
hazır bulunmalarının 
sağlanması gerektiği 
bildirilmiştir" denil
di. Eğitim-İş, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Yönetici ve Öğret
menlerinin Ders ve 
Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı'nda 
yer alan 
“Görevlendirildikleri 
tarihte kendilerine 
verilmiş ek ders 
görevleri varsa bu 
görevlerini yerini 
getirmiş sayılırlar” 

ibaresi ile Konya 
Selçuklu 
Kaymakamlığı'nın 20 
Kasım 2007 tarih ve 
26458 sayılı işlemi
nin öncelikle 
yürütmesinin durdu
rulması istemi ile 
dava açtı.
-“ÖĞRETMENİN 
EMEĞİ KARŞILIKSIZ 
BIRAKILIYOR" - 
Eğitim-İş dava 
gerekçesinde söz 
konusu kararların, 
“Dava konusu işle 
ve bu işleme 
dayanak oluşturan 
düzenleme 
hükmü anayasanın 
18. maddesinde 
düzenlenen 
angarya yasağına 
aykırı" olduğunu 
bildirirken, bu 
nedenle iptal 
edilmelerinin gerek
tiği kaydedildi. Dava 
gerekçesinde, hafta 
içi mesai saatleri 
dışında ve hafta 
sonunda yapılan 
kursa öğretmenlerin 
kursiyer olarak 
katılmakla yükümlü 
tutulduğu bildirildi.

Son yapılan nüfus 
sayımı, Türkiye’de 
kadın nüfusunun 
erkek nüfusu 
hemen hemen 
üçe katladığını 
ortaya çıkardı. 
Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt 
Sistemi 2007 
Nüfus Şayımı'nın 
sonuçları, 
Türkiye'de kadın
ların erkeklerden 
daha fazla yaşadığı 
gerçeğini ortaya 
çıkardı. 50 yaşına 
kadar olan nüfus 
grubu içinde erkek
lerin sayısı daha 
fazla iken, 50 yaş 
üstü grubunda 
kadınların sayısının 
erkeklerin çok 
üstünde olması 
dikkat çekti.

Nüfus sayımının 
açıklanan verileri, 
Türkiye'nin toplum
sal yapısı hakkında 
fikir veren 
rakamları içeriyor. 
Verilere göre, 0-4 
yaş grubu içinde, 
erkeklerin sayısı 
2 milyon 978 iken, 

kadınların sayısı 
2 milyon 814 bin 

olarak belirlendi. 
Bir başka deyişle 
Türkiye'deki erkek 
bebek sayısı kız 
bebeklerden yak
laşık 164 bin daha 
fazla. Çocukların 
yanı sıra 20, 30 ve 
4O'lı yaş grupları 
içinde de, erkeklerin 
kadınlardan daha 
fazla olduğu 
görülüyor. Ancak, 
bu tablo 50 yaşın
dan itibaren 
tersine dönüyor. 
50-54 yaş grubu 
içinde, bir milyon 
781 erkeğe 
karşın bir milyon 
784 bin kadın 
bulunuyor.
Bu fark, yaş 
grupları ilerledikçe 
kadının lehine daha 
fazla açılıyor.
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Kalbinizi yeşil çay 
içerek koruyun M, en ucuz W vitamin deposudur

VKV Amerikan Hasta 
nesi'nden Diyetisyen 
Tuğçe Aytulu Ersin, 
kalp sağlığı için doy
muş yağ tüketimi ile 
kolesterol içeren 
besinleri azaltmak 
gerektiğini belirte 
rek, "Kalbinizi yeşil 
çay içerek koruyun" 
dedi.
Ersin, doymuş yağ 
ve kolesterol oranı 
yüksek besin tüketi
minin, kan kolesterol 
düzeyinin yükselme
si için önemli bir 
neden olduğunu 
söyledi. Bu gerçek 
göz önünde bulun
durularak tüketilen 
besinleri doymuş 
yağ ve kolesterol 
oranı düşük besin
lerle değiştirmenin 
önemine dikkat 
çeken Ersin, "Bu 
durumda, yüksek 
miktarda katı yağ 
içeren (şarküteri 
ürünleri, krema, 
sakatat vb.) besinler 
yerine az yağlı et, 
balık ve süt ürünleri 
tercih edilmelidir.
Günlük yağ tüketimi; 
zeytinyağı (veya 
fındık yağı) ile mısır 
özü yağlarının (veya 
soya yağı) karışımı 
ya da zeytinyağı ile 

birlikte kanola 
yağının tüketimi şek
linde kullanılabilir. 
Ayrıca günlük 
beslenmede posa 
miktarını artırmak 
gerekmektedir.
Bunun için beyaz 
ekmek yerine kepekli 
veya tam buğday 
ekmek yemek; hafta
da 2-3 kez kuru bak- 
lagil tüketmek; 
meyve, sebze ve 
salata tüketimini 
artırmak yeterli ola
caktır. Ayrıca kabuk
lu yenilebilen 
meyveler, kabuklu 
olarak tüketilmelidir" 
dedi.
Tuğçe Aytulu 
Ersin, vücut ağır
lığının normal sınır
lar içinde olmasının 
da kalp sağlığı 
açısından önemli bir 
faktör olduğunu, 
obezitenin kalp 
hastalıklarına 
yakalanmada önemli 
bir risk oluştur
duğunu söyledi. Bu 
nedenle beslenme 
alışkanlıkları gözden 
geçirilirken, besin 
tüketim miktarları ile 
alınan günlük ener
jinin de dikkatlice 
düşünülmesi gerek
tiğini belirtti.

Taze balığın doğal 
vitamin kaynağı 
olduğu herkes 
tarafından bilinir. 
A, B3, B6 ve D 
vitaminleri açısın
dan zengin vitamin 
deposu olan balık 
kış aylarında 
bolca tüketilmesi 
gereken hayvansal 
bir besindir.
Bilimsel araştır
malara göre B6 
vitamini yönünden 
yetersiz beslenen 
kişilerin soğuğa ve 
açlığa daha hassas 
oldukları gözlen
miştir. Aynı şekilde 
A vitamini eksikliği 
büyümeyi olumsuz 
etkilemekte ve 
enfeksiyonlara 
karşı vücudun 
direncinin zayıfla
masına yol 
açmaktadır.
D vitaminsizliği 
ise raşitizm 
hastalığında 
önemli rol oynar. 
Raşitizm ise 

। ezeHiMe çocuklarda 
yemek ve sağlık 
düzenindeki 
sakatlıklar yüzün
den ağır kemik
leşme ve büyüme 
bozuklularına yol 
açabilmektedir.

Bu faydaları 
bakımından taze 
balığın insan 
vücudu için 
vazgeçilmez bir 
önem arz ettiğini 
belirten Karadeniz 
Balıkçılık yetkilisi 
İhsan Kurt, balığın 
en ucuz doğal 
vitamin kaynağı 
olduğunu söyledi. 
Baltgıtı bünyesinde 
sayısız vitaminlerini 
bulundurduğunu 
kaydeden Kurt, 
"Taze balık A, 
B3, B6 ve D 
vitaminleri 
yönünden oldukça 

zengindir. 
Bu vitaminler 
özellikle büyüme 
çağında olan 
çocuklar için 
vazgeçilmez 
önem taşımaktadır. 
İnsanımız bu 
açıdan düşündüğü 
zaman balık 
tüketimi daha da 
artacaktır. Bugün 
Türkiye'de Kişi 
başı yıllık balık 
tüketimi yaklaşık 
6-7 kilogramdır. 
Bu rakam Avrupa 
da en az 10 katı 
fazladır. Balık tüketi
mi bilincinin artırıl

ması için herkesin 
duyarlı davranması 
gerekmektedir.
Uç tarafı denizlerle 
çevrili ülkemizde, 
balık tüketiminin 
artırılması için 
eğitici programlar 

ve seminerler 
düzenlenmelidir” 
dedi.
Kurt, 20 yıldan beri 
yürüttüğü balık 
satıcılığında onlarca 
bilimsel kitap 
okuduğunu ye 
balıklarla ilgili 
bilinmeyen sayısız 
konuyu öğrendiğini 
sözlerine ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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 5^4 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15.07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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 Yahıyz 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 Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 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

AKCANPETROL 513 10 79.
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

i 
K

i

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoglu-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

NÖBETÇİ ECZANE
25 Ocak 2008 Cuma 

ALAGÖZ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 88 

Tel: 514 85 65 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2962 

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. N^/üHSEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ALO ACIBADEM 444 S5 44 
www.acibadem.com tr

Özel

Özel International Hosplta!,?’ ^

İbrahim Akıt Cad. Akrtlar İş Merkezi No:8 Gemlik - BURSA

| veriline!

fark alm•• d M ■

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve Devlet Memurlarına, 

ıda

Özel Acıbadem Kadıköy Hastanesi, 
Özel Acıbadem Bakırköy Hastanesi,

http://www.acibadem.com


“ KeBaBiN LEZZETİNİN, liİZMETİN kÂlİTESİylE bİltlEŞTİqİ aJrES "
Tibet ot e t Icarşisi ' GSM: 0.557 706 76 05

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.”

25 Ocak 2008 ( uma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

İlçemizde şubesi bulunan iki bankadan bazı müştelerin hesapları hackearlarca boşaltıldı

Sanal soyguncular
Gemlik’e el attı

İnternet . 
yoluyla bilgisayar 
korsanları tarafın- 
dan ilçemizde 
bulunan iki banka 
hesaplarına giri 
lerek yapılan sanal 
hırsızlık, hesap 
sahiplerini 
şaşkına çevirdi. 
Kimliği saptana
mayan hackear 
denilen internet 
şifre kınaları hırsız 
lar, ilçemizdeki

Akbank ve Yapı 
Kredi Bankalarının 
şubelerinde bazı 
müşteri hesapları
na girerek bu 
hesaplardaki 
paraları başka 
hesaplara 
aktararak 
hırsızlık yaptıkları 
belirlendi.
Öğrenildiğine göre, 
mevduat hesapla 
rındaki paraların 
çekildiğini öğrenen 

şahıslar, bankaların 
yöneticilerine 
başvurarak 
paralarını istediler. 
Armutlulu bir 
banka müşterisi 
önce banka 
yönetileriyle 
görüştü daha 
sonra genel 
müdürlükle 
yaptığı telefon 
görüşmesinden 
sonra parasının 
ödeneceğini 

öğrenince sevindi. 
Banka hesapların
dan paraları 
Çekilen müşteriler, 
hesapların 
sorumluluğunun 
bankalarda olduğu 
nu, internet aracılı 
ğıyla dünyanın 
her yerinde soygun 
yapılmakta olduğu
na dikkat çekerek, 
"Bankalar bu tür 
soygunlara 
karşı güvenlik

kiti oluşturmak 
zorundalar. Inter 
net korsanlarına 
karşı önlem 
almak onları 
görevi. Bizlerin 
paralanı hesabı 
miza yatırmak 
zorundalar 
yoksa yasal yola 
başvuracağız." 
dedi. Bu olayların 
artması üzerine 
gözler, bankacılık 
hizmetleri ile alış 

veriş sitelerinin gü 
venirliliğine çevirdi. 
Bankalardaki sanal 
hırsızlık yalanlan- 
mazkeri bir Banka 
Müdürünün şehir 
dışında olması ne
deniyle konuyla 
ilgili açıklamanın 
daha sonra 
yapılacağı bildirildi. 
Hesaplardan 
ne kadar para 
aktarıldığı 
açıklanmadı.

Kadri GÜLER 
kadri guler@hotmall.com

Güne Bakış

Yarıyıl tatili...
Türkiye'nin nüfusu, Avrupa ülkele 

rine göre çok genç.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

ev ev gezilerek yaptırılan sayımın 
sonuçları da bunu doğruluyor.

Ülkenin nüfusunun yarısından biraz 
çoğunun yaşı 28 ve altında.

6-20 yaş çocukların ve gençlerin 
öğrenim yaşıdır.

Bu genç nüfusun büyük bölümü 
devletin açtığı ve özel sektörce açılan 
okullara gidiyor.

2007-2008 eğitim öğretim yılının İlk 
yarısı dün bitti. Devamı sayfa 5’de

Gemlik merkez ve beldelerinde öğrenim gören lise ve 
ilköğretim okullarındaki 17 bin 100 öğrenci karne aldı 

Yarı yıl tatili başladı 
Gemlik merkez, belde 
ve köylerinde bulunan 
Lise ve İlköğretim 
okullarında öğrenim 
gören 17 bin 100 
öğrenci dün karne aldı. 
15 gün sürecek olan 
yarı yıl tatili 11 Şubat 
2008 günü son bulacak.
Yarı yıl tatili nedeniyle 
Şehit Etem İlköğretim 
Okulu’ndan dün tören 
düzenlendi. Syf 3’de

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

Buluşma
Yeniden doğmak,

Gündem çok karışık ve yoğun.
Ama arınmaz değil..
Kararlı ve toplumsal yapının niteliğini 

yükseltmeyi düşünen bir irade kirli ve 
katkılı yapıyı rafine edebilir.

Eğitimden başlar..
Ekonomide ki savruklukları ayıklamakla 

devam eder.
Borçları konsolide eder..
Yer altı ve yer üstü zenginliklerini ras 

yönel bir biçimde ele alır..
Devletle -özel sektörü sağlıklı ve genel 

çıkarları gözeten bir masada buluşturur..
En önemlisi de ulusun geniş perspektifte 

fotoğrafını çeker..
Sorunları ortaya koyar..
Toplumun tüm katmanlarıyla ortak 

çözümler arar..
Türk insanının geride başardıklarına pro

jeksiyon yapar..
İnsan dehası ve azmiyle başarılan bağım

sızlığın ilanı ile de taçlandırılan Kurtuluş 
Savaşı çok somut bir örnek..

Cumhuriyetin ilanı öncesinde,evresinde 
ve sonrasında yaşananlar akıl ve zekayla 
dolu..

Toplumu ümmetten ulusa geçiren aydın
lanma devrimler! önemli bir ışık..

Devletin desteğinde harekete geçirilen ve 
Türk emekçisinin alın teriyle şaha kalkan 
ekonomik gelişme bir kalkınma madalyası..

Dün gerçekleşenleri buğunun yüksek 
teknolojisiyle buluşturmak yeniden doğuma 
zemin hazırlar..

Ama önce önyargılardan temizlenmek 
şart.

Basit, gündelik, bağnaz çıkarlardan uza
klaşmak gereklilik..

İyi biçimlenmiş ve ulus sevgisiyle 
donatılmış kararlılık göstermek sorumluluk..

Önce...
Ulusal bilinç yeniden biçimlenecek..
Üretim yetenekleri keşfedilerek yaşama 

kazandırılacak..
Tüm bunlar yapılırken toplumsal dayanış

ma ve ulusal kalkınma vurgulanacak..
Siyaset..
Medya..
İş dünyası..
Bilim yuvaları..
Ortak bir ülkü etrafında buluşacak..
Birlik ve beraberlik istenci hamasi 

söylemlerden gerçek eyleme dönüştürüle
cek..

Çok mu zor..
Asla..

' önemli olan..
Ortak çıkarları benimsemek..
Toplumsal değerleri önemsemek..
Ulusal dinamikleri ciddiye almak..
Çünkü bu ülke insanı ...
Kurtuluş Savaşı’m Türk insanıyla 

kazandı..
Bağımsızlığı birlikte elde etti.
Aydınlanma devrimlerini ortak istençle 

gerçekleştirdi..
Sözün özü olmazı başardı..
Yine gerçekleştirir..
Yeter ki önderlerine inansın..

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkoiiezgazetesi.com

“Balık Hali’nin Bursa’ya taşınması skandaldir
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi önceki 
akşam Balıkçılar 
Derneği'ni ziyaret 
edip, Dernek 
Başkam Hüseyin 
Dalarel ve balıkçılar
la görüşerek 
Gemlik'li balıkçıların 
sorunlarını dinledi. 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Dalarel, 
tüm Marmara'da 
yaşanan denizdeki 
çamurlaşmadan 
Gemlik Körfezi'nin 
de azami ölçüde 
olumsuz olarak etki 
lendiğini, Gemlik 
Körfezi'nde balık 
avlamanın neredey 
se olanaksız hale 
geldiğini belirtti. 
Ayrıca en büyük 
sorunlarının 2008 
Nisan Ayı 'nda Gem 
lik Balık Hali'nin 
Bursa'ya taşınması 
olduğunu dile 
getiren Dalarel, 
balıkçıların o 
tarihten sonra 
çıkardıkları balıkları 
Bursa 'ya götürecek.

olmalaMn kendile 
rine ek maliyet 
getireceğini, bunun 
yanı sır.feemlik »» 
Balık Hali’nde 
çalışartGemlikli .. 
ler'in dfeföu karaİİan 
o I u msüz|atki le nftek 
işlerinÛkaybedeceği- 
ni veTyütün
olarak Gemlik'in te 
mağdur edildiğini 
sözlerine ekledi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
işe, Balık Hali'nin 
Gemlik'ten kaldırıla 
rak Bursa'ya 
nakledilmesinin, 
Büyükşehir Yasası 
gereği olduğunu,, 
AKP hükümetinin

çıkardığı büyükşehir 
yasasına başından 
beri karşı olduklarını 
ve getireceği 
sakıncalardan 
söz ettiklerini 
ama kendilerini 
dinleyen olmadığını 
belirterek, "Balık 
Hali'nin Gemlik'ten 
Bursa 'ya taşınması 
skandal bir karardır. 
Bu skandala da 
büyükşehir yasasını 
çıkaran AKP hükü 
meti ve Gemlik ile 
Bursa'yı yöneten
lerin birlikte imza 
atmışlardır" dedi. 
Gemlik'te yaşayan 
insanların giderek 
yoksullaştığını,

Gemlikli zeytinciler
den sonra Gemlikli 
balıkçıların da 
sorunlar yumağıyla 
boğuştuğunu ve 
giderek gelir 
kaybına uğradığını 
belirten Güler, 
"Hepimizin 
Gemlik'in sorun
larını bir bütün 
olarak kucaklama 
zamanı gelmiştir. 1 
Gemlik 'in kemik
leşmiş sorunlarını 
çözmek bir yana, 
yeni sorunlar çıkar
maya ve Gemlik 
insanını mağdur 
etmeye kimsenin 
hakkı yoktur" 
şeklinde konuştu. 
Güler, mevcut yerel 
yönetimin Gemlik'e 
yeni değerler 
kazandırmak yerine, 
Balık Hali gibi 
önemli bir 
kürumunun ve 
değerinin elden 
gidişine sessiz 
kalmasını içlerine 
sindiremediklerini 
ve takdiri kamuoyu
na bıraktıklarını 
sözlerine ekledi.

sııııiK-ııimıiıiBiuüifJiıelşyıms 
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_____ _

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 od^ar 
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 Fax: 513 17 94

http://www.gemlikkoiiezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Gemlik merkez ve beldelerinde öğrenim gören lise ve 
ilköğretim okullarındaki 17 bin 100 öğrenci karne aldı

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik merkez, 
belde ve köylerinde 
bulunan Lise ve 
İlköğretim 
okullarında öğren
im gören 17 bin 100 
öğrenci karnelerini 
alarak yarı yıl tati
line çıktılar.
Şehit Etem Yaşâr 
İlköğretim okulun
da düzenlenen yarı 
yıl karne töreninde 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen öğren
cilere karnelerini 
vererek başarı 
dileklerinde bulun
du.
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim 
Okulundaki törende 
konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
öğrencilere yarı yıl 
tatillerini en güzel . 
şekilde değer
lendirmelerini 
isterken "Yarı yıl 
tatilinizde bol bol 
kitap okuyun" dedi. 
16 Eylül 2007 tari
hinde başlayan 
öğretim yılı dün 
düzenlenen karne 
törenleriyle tatile 
girerken ikinci yarı 
öğretimi ise 11 
Şubat 2008 
Pazartesi günü 
çalacak ders ziliyle 
başlayacak.
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Yargının sözler...
Yargıtay Başkanvekili Osman Şirin, 

konuşmasında “sıradanlığın-ötesinde bir 
görev yürüttüklerini” belirterek, tıpkı burada 
görev yapanlar ve bundan sonra görev 
yapacaklar gibi zoru başardıklarını ifade etti.

Osman Şirin, “Bir insan vücuduna ben
zettiğimizde; üç erkten yasama ve yürütme, 
bırakın biri beyni, biri de kalbi kendilerine 
benzetsinler; 'bizim görevimiz beyindir, kalp
tir; onun işlevini yerine getiriyoruz’ desinler.

Biz yargı ise akciğerleriz. Yargı erki nefes 
almayı sağlayan kurumdur.

Bunu başarabilen bir nefes alma, ancak 
yasamaya ve yürütmeye yani topluma yani 
insan vücuduna hayatiyet kazandırır” diye 
konuştu.

Yaş haddinden emekliye ayrılan
Yargıtay 15 Hukuk Dairesi Üyesi Yaşar 

Engin Selimoğlu da Yargıtayın, Türkiye'deki 
adli mahkemelerin tepesinde olduğunu, 
hakimlerin yasalara ve vicdanlarına göre 
karar verdiklerini ifade etti.

Selimoğlu, “Tabiri caizse Yargıtay 
yargının kabesidir” dedi.

“Laiklik konusundaki endişelerini” de dile 
getirmek istediğini söyleyen Selimoğlu, 
şöyle konuştu;

“Hükmi şahısların, tüzel kişilerin, devletin 
dini olmaz.

Devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan 
vatandaşların dini olur.

Bu vatandaşlar Müslüman olur, Hristiyan 
olur, Musevi olur..

Bu vatandaşlara devletin aynı mesafede 
olması, eşit muameleyi yapması gerekir. Bu 
ancak laik devletle karşılanabilir.”

Laikliğin, Anayasa'nın 2. maddesinde 
tanımlandığını, laikliğin aynı zamanda 4. 
maddesiyle garanti altına alındığını hatırla
tan Selimoğlu, laiklik maddesi 2. maddenin 
kesinlikle değiştirilemeyeceğini, değiştiril 
meşinin teklif bile edilemeyeceğini anımsat
tı.

Selimoğlu, “Laiklikle ilgili, laiklik karşıtı 
yapılacak çalışmalar 4. maddeye çarparak 
geri döner. Bu iyi biline dedi..

Bizler laik devletin, laik hukukun laik 
hakimleriyiz.

Laiklik varsa bizler de varız, laiklik yoksa 
bizler de yokuz.

Laiklik giderse bizler de sizler de gideriz.
O zaman sizlerin yerine kadılar gelir.
Laiklikle ilgili gittikçe şiddeti artan 

davranışlar görüyoruz, televizyonlarda 
seyrediyoruz, çevremizde görüyoruz.

Bu tür davranışları sizlerin huzurunda 
kınıyorum.”

Hakim ve Savcı alımında yapılan mülakat 
sınav komisyonunda bir müsteşar yardım
cısı veya genel müdür bulunmasını ve

Hakim Savcı Yüksek Kurulu'nun başında 
Adalet bakanının yer almasını kabul 
edemediğini dile getirdi. Selimoğlu,

“Bu nedenle HSYK'ya seçilecek 
arkadaşların, bilhassa dik durması gereken 
arkadaşlardan seçilmesini rica ediyorum” 
dedi.

Teftiş Kurulu Başkanlığının da
Adalet bakanına bağlı olmasını eleştiren 

Selimoğlu, “Adalet bakanı istediği kişilere 
müfettiş yollayabilir, 'şunu şöyle yap, böyle 
yap' diyebilir.

Demiş mi bilmiyorum ama bir tehlikeye 
işaret ediyorum.

Bu durumda kürsüdeki hakimlerin bağım
sız olduğu söylenebilir mi?

Takdiri size bırakıyorum” diye konuştu.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uğur Böceği Yalçın Özden Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun kahkaya boğdu

“Böyle başa böyle peruk” gülmekten kırdı geçirdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
tarafından organize 
edilen Uğur 
Böceği Yalçın 
Özden Tiyatrosu 
izleyenleri gülmek
ten kırdı geçirdi. 
Kültür Merkezi’nde 
sahnelenen ve orta 
oyunundan çeşitli 
örnekler sunulan 
gösteride usta 
tiyatrocu Yalçın 
Özden, ibiş 
tiplemesiyle izleyen
lere kahkahalı 
bir akşam yaşattı. 
Kaymakam 
Mehmet 
Baygül'ün de 
zevkle izlediği 
Yalçın Özden'in 
"Böyle başa böyle 
peruk" isimli oyu

nunda rol alan 
usta sanatçılar 
yaklaşık
1.5 saat boyunca 
izleyenlerin 
tiyatro elzemini 
gidermeyi bildiler. 
Yaklaşık 
1.5 yıl önce 
gelerek gösteride 
bulunduğu 
Gemlik'e yeniden 
gelmekten mutlu 
olduğunu dile 
getiren usta 
tiyatrocu Yalçın 
Özden, ileriki 
yıllarda yeniden 
gelmeye söz 
verirken Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, bu 
tür sosyal etkinlik
lerin devam 
ettirileceğini 
söyledi.

îl

Kız Meslek lisesi’nde sosyal etkinlikler bitmiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kız Meslek ve 
Anadolu Kız Meslek 
Lisesi Spor 
Kulübünün düzen
lediği yarı yıl sonu 
dans ve eğlence 
gösterisinde öğren
ciler bol bol eğlendi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in de 
beğeniyle izlediği 
eğlencede Spor 
kulübüne verdiği 
destekten dolayı 
Okul Müdürü Ercan 
Yılmaz'a teşekkür 
eden öğrenciler 
çıkacakları yarı yıl 
tatiline moralli 
başladılar. 
"Öğrenci olmasay
dım" isimli______

parodiyle başlayan 
eğlencede öğrenci 
ler çeşitli meslekleri 
güldürü şekliyle 
yansıttılar 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Yunus 
Emre Ünsal'ın 
piyano resitali 
öğrencileri adeta 

çılgına çevirirken 
salondan alkış 
eksilmedi.
Öğrencilerin Doktor 
skeci ise izleyenleri 
gülmekten kırarken 
Kaman'da Esra

. Altınmakas ve Solist 
Sibel Çeçen büyü
leyici sesiyle 

arkadaşlarını coştu
rurken Esra Ünsal 
yönetiminde Dans 
Grubu yaptığı gös
terilerle 
arkadaşlarından 

büyük alkış almayı 
bildiler.
Kız Meslek ve
Anadolu Kız
Meslek Lisesi Spor 
Kulübü'nün yarı yıl 

sonu eğlencesi 
yaklaşık 3 saat 
sürerken öğrenciler 
eğlencenin 
tadına vardılar.
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Yarıyıl tatili
Gemlik’te ilköğretim çağında 

w 17 bin 100 öğrenci okula gidiyor.
Bu, merkez, belde ve 

köylerde öğrenim gören çocuk* 
( lara kapsayan bir sayı.

Gemlik’in nüfusu 89 bin 
olduğuna göre ilköğrenim ça 
ğındaki çocukların sayısı nü 
fusun dörtte birine yakın.

İyice taransa ilköğrenim ça 
ğında okula gitmeyen binlerce 
öğrenci bulunacağına inanıyo
rum.

Kırsal kesimde bilhassa kız 
çocuklarını okula göndermeme 
gibi bir sorunumuz var.

İlköğrenim okulları 8 yıla çıka 
rıimadan önce, 7 yıl öğretmenlik 
yaptım.

O yıllarda zorunlu öğrenim 5 
yıldı.

Köylerde 5. sınıfta bile kız 
ların okula gitmesi pek hoş 
karşılanmayanlar vardı.

Bilhassa çabuk serpilen kızla 
nn ilkokuldan birkaç yıl sonra 
evlendirilmesi düşünülürdü.

5 yıl zorunlu eğitime üç yıl 
daha eklendi.

Kız çocukları daha da ser
pildiler.

Böyle olunca, kızları okula 
göndermede sorunlar doğmaya 
artmaya başladı.

Güneydoğu Anadolu da ve 
Doğu Anadolu Bölgelerinde bu

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

sorunun boyutları çok büyük.
Geleceğin çocuklarını yetiş 

tirecek olan kızlarımızın eğitim
den yoksun kalması düşünüle
cek bir olay değil.

Kızlarımızın ve kadınlarımızın 
zorunlu eğitimin ötesinde eğitim 
alması gerekiyor.

Gemlik’te 17 bin öğrenciye dü 
şen derslik sayısı yeterli değil.

Sınıflar yine kalabalık.
Bunun yolu yeni okuların açıl

masıdır.
Çevre yolunda geçtiğimiz yıl 

açılan Çınar İlköğretim Okulu so 
runu çözmedi.

Sunğipek Yerleşkesi içinde 
Milli Eğitime verilen arsaya yapı 
lacak okulların bir an önce ihale 
edilmesi gerekir.

Buraya taşınacak olan mes 
lek liselerinden boşalan yeriere 
de ilköğrenim öğrencileri yer
leştirilirse, Gemlik’te eğitim 
rahatlar diye düşünüyorum.

Manastır da bulunan Cum 
huriyet İlköğrenim okulu ilçe 

mizin en kalabalık okullarından 
biri.

2008 yılı programına alındı mı 
bilmiyorum ama, mutlaka Manas 
tır’a bir okulun acil olarak yapıl
ması gerekiyor.

Manastır’ın nüfus yapılan 
yeni konutlarla daha da arta
cağına göre, bu konuya Önem 
vermek öncelikle Belediye’nin 
sonra il genel meclisi üyeleri 
nin.

İl Genel Meclisi Başkanı, ilçe 
mizin eski Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı.

Avcı Jle bir görüşmemizde 
Manastır konusunda çalış
maların ilerlediği belirtilmişti.

Sonuç almak istiyoruz.
40-50 kişilik dersliklerde 

eğitim ve öğrenim yapılamaz.
Kalabalık sınıflarda sınıf için

deki oksijen bile yeterli gelmez 
öğrenciye.

Oksijen yetersizliği ise beyini 
etkiler..

BU da öğrenimin kalitesini dü

şürür.
Gemlik’te 17 bin öğrenci tatile 

çıktı.
Dilerim, öğretmenler, öğrenci

lerine tatilde çok ödev verme 
mişlerdir.

Tatilin amacı dinlenmektir.
Ama bizde tam tersi yapılıyor.
Bir de performans ödevleri 

diye bir ödev icat ettiler.
Herkesin başını derde soktu

lar.
Milli Eğitim, velilerle konu 

şup, bu performans ödevlerinin 
nasıl hazırlandığını yukarıya 
rapor etse çok iyi olur.

Biz, kendi kendimizi kandıran 
bir milletiz.

Milli Eğitimi bu nedenle 
kalbura çevirdik.

Amerikan sistemi,. Japon 
modeli, Alman sistemi derken 
,kendi sistemimizi bir türlü kura
madık.

Onun için her yıl bir başka 
modelin denemesi yapılıyor bu 
ülkede.

Öğrencilere iyi tatiller diliyo
rum.

Dinlensinler okullarına daha 
dinç dönsünler.

Düzeltme: Dünkü yasımda 
merhum turgut Özal’ın kurduğu 
Anavatan Partisi yazacağıma 
,Adalet ve Kalkınma Partisi 
yazmışım düzeltir, özür dilerim.

Özdilek’te “Çocuk Gözüyle Uzay” sergisi
Serap GÜLER
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Özdilek’te 
sergi açtı. 
“Çocuk 
Gözüyle Uzay”ı 
anlatan öğrenciler, 
Görsel Sanatlar 
Öğretmeni 
Burçak Uslu 
gözetiminde 
hazırladıkları 
projeleri dün 
sergilediler. 
Özdilek’te 
açılan sergide, 
öğrenciler

4 yaptıkları 
projelerin 
yanı sıra yazdıkları

yazılar ve 
sloganlarla 
süslediler.

DEVREN SATILIK

Faal durumda 
devren satılık 

mobilya dükkanı 
Eski Pazar Cad. No:29 Gemlik / BURSA

TEL: 0.224 513 20 61

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353 34 56

İstanbul İli Bağcılar İlçesi Nüfus 
~ Müdürlüğünden almış olduğum nüfus cüz- 

danımı 01.12.2007 tarihinde kaybettim.
Hükümsüzdür. Hatice ELKIRMIŞ

' Gümüşhane İli Kelkit ilçesi Nüfus 
Müdürlüğünden almış olduğum nüfus 

cüzdanımı 03 Ocak 2008 tarihinde 
kaybettim. Hükümsüzdür. Soner ELMAS

ABONE OLDUNUZ MU?
ıımlria iıı lUiOi ilmi iiiitiii ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP; “Bu sonucu sineye cekemeyiz”
CHP'li Onur 
öymen, TÜİK'in 
rakamlarına göre 
bir seçim skandali 
ortaya çıktığını 
iddia ederek, 'Bu 
sonuçları, bir bardak 
su içerek, sineye 
çekemeyiz* dedi. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
öymen, TÜİK'in 
rakamlarına göre 
5,5 milyon vatan

daşın son seçimlerde 
seçmen olarak 
yazılmadığını, 
bunun demokrasi 
skandali olduğunu 
ifade ederek, "Bu 
sonuçları, bir bardak 
su içerek, sineye 
çekemeyiz" dedi. 
Öymen, CHP 
Grup Başkanvekili 
Hakkı Süha Okay 
ile birlikte TBMM'de 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt 
Sistemi sonuçlarını

değerlendirdi. 
Toplam seçmen 
sayısının 22 Temmuz 
seçimlerinde 
42 milyon 533 bin 
olarak tespit edildiği
ni anımsatan 
Öymen, TÜİK'in 
açıkladığı rakamları
na göre ise bunun 
48 milyon olduğunu 
belirtti. "42,5 milyon 
nerede, 48 milyon 
nerede?" diye soran 

öymen, yaklaşık 
5,5 milyon vatan
daşın, seçmen 
kaydedilmediğini, 
bunun ciddi bir 
sorun olduğunu 
ifade etti.
Öymen, hak ettiği 
halde 5,5 milyon 
vatandaşın 
seçmen yazılma- 
masının "demokrasi 
skandali" olduğunu, 
bunun açıklamasının 

yapılamayacağını 
belirtti.
TÜİK‘rakamlarına 
göre illerin çıkara
cağı milletvekili 
sayısında da 
değişiklik olacağını 
kaydeden öymen, 
İstanbul'un 
70 olan milletvekili 
sayısının, Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi sonuçlarına 
göre 84'e çıkacağını 
söyledi. Öymen, 
bu tablonun, 
Türkiye tablosunu 
yansıtmadığını dile 
getirdi, öymen, 
seçim öncesinde 
bazı araştırma 
şirketlerinin 
AKP'nin aldığı oy 
oranını tam olarak 
tahmin ettiği için 
kahraman ilan 
edildiğini belirterek, 
"O araştırmayı 6 
milyon seçmenin 
yazılmadığını 
bilerek mi yaptılar" 
diye sordu.

Askeri araç uçuruma 
yuvar andı: 

3 asker yaralandı
Gümüşhane'nin 
Torul ilçesinde dev 
riye görevini yapan 
jandarmaya ait bir 
minibüsün uçuruma 
yuvarlanması sonu
cu 1'1 astsubay 3 
asker yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza dün 
saat 10.00 sıraların
da Torul-Kürtün 
karayolunun 13. 
kilometresindeki 
Yücebelen köyü 
yol ayrımında 
meydana geldi. 
Jandarma er 
Mehmet Özdemir(24) 
yönetimindeki 
Torul İlçe Jandarma 
Komutanlığı'na 
ait askeri plakalı 
minibüs, yolun 

kar yağışı nedeniyle 
kaygan olması 
sonucu virajı 
alamayarak 
uçuruma yuvarlandı. 
Kazada araçta 
bulunan Jandarma 
Astsubay 
Tamer Doğan(28), 
Jandarma er Isa 
Adıgüzel(21) ve 
sürücü Jandarma 
Er Mehmet 
Özdemir yaralandı. 
Gümüşhane 
Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alınan 
yaralı askerlerin 
hayati tehlikelerinin 
bulunmadığı 
belirtildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

I

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İ Ş İ M İ Z ...

r

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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Bursa’ya Italyan kardeş
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Recai 
Ekmekçi’yi ziyaret 
eden İtalya 
Başkonsolosu 
Massimo Rustico, 
İtalya ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin 
en güçlü bağlarının 
Bursa’da olduğunu 
belirtirken, 
Bursa’nın tam bir 
Avrupa şehri 
olduğunun altını 
çizdi. Başkonsolos 
Rustico, Bursa ile 
Torino’nun kardeşlik 
anlaşmasının da 
iki ülkeye önemli 
kazanmalar sağlaya
cağını belirtti.
İtalya Başkonsolosu 
Rustico, bir dizi 
ziyaret için geldiği 
Bursa’da ilk olarak 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili 
Recai Ekmekçi’yi 
Heykel’deki tarihi 
belediye binasında 
ziyaret etti.
Bursa’nın Türki 
ye’nin 4. büyük kenti 

olduğunu ifade 
eden Başkonsolos 
Rustico, İtalya’nın 
ise Türkiye’nin 3. 
büyük ticari partneri 
olduğunu hatırlattı. 
İki ülke arasındaki 
ticaret hacminin 
1/17 milyar dolara 
ulaştığını kaydeden' ■ 
Rustico, bü ticarette 
Bursa’nın da payının 
büyük olduğunu 
söyledi.
İtalya’dan Türkiye’ye 
AB desteği
İtalya’nın Türkiye’nin 
AB üyeliğini en 
çok destekleyen 
ülkelerden biri 
olduğunun da altını 
çizen Başkonsolos 
Rustico, “Bursa tam 
bir Avrupa ülkesi. 
Çok parlak bir 
gele.ceği olduğuna 
inanıyorum. İtalya 
ile Türkiye arasında
ki ilişkilerin gelişti 
rilmesi için İtalyan 
yatırımcılar tüm fır
satlar değerlendin 
yor. Türkiye ve

Bursa da bu 
ilişkilerin daha da 
kuvvetlendirilmesi 
için üzerine düşeni 
yapacaktır’’:, 
diye, konuştu. 
Öte yandan, 
Bursa’nın Uludağ 
gibi önemli bir 
potansiyele de sahip 
olduğunu anlatan 
Başkonsolos 
Rustico, Uludağ’ın 
yalnızca kayak turiz
minde değil, tüm 
yıl boyunca 
değerlendirilebile
ceğine dikkati 
çekti. Rüstico, 
bunun için İtalya’nın 

Torino kentindeki 
çalışmalardan 
örnekler ve öneriler 
alınabilineceğini 
söyledi, 
Bursa Torino 
kardeşliği 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili, 
Recai Ekmekçi de, 
Bursa ile Torino 
şehirlerinin kardeş 
şehir çatısı altında 
birleşmesiyle ilgili’^, 
çalışmaların devam 
ettiğini kaydetti. 
Torino ile Bursa 
arasında, gerek 
turizm, gerek 
sanayi, gerekse 

nüfus yapısı açısın
dan önemli benzer
likler olduğuna dik 
kati çeken Başkan 
vekili Ekmekçi, 
“Burşa Türkiye’nin 
otomotiv ve sanayi 
başkenti, Torino ise 
İtalya’nın otomotiv 
başkenti. Ayrıca 
İtalya’nın kış spor 
lan merkezi olan 
Torino ile Bursa 
arasında bu konuda 
da benzer taraflar 
yâr. Türkiye ile' 
İtalya arasındaki 
ticaret hacminin 
yüzde 80 Bursa’dan 
karşılanıyor. Tüm 
bunlar iki kentin ve 
iki ülkeyi birbirine 
yakınlaştıran ilk akla 
gelen özellikler” 
diye konuştu.
Kardeşlik anlaşması 
Torino’da yapılacak 
Bursa ile kardeş 
şehir anlaşmasının 
çerçevesini 
belirlemek ve 
imzalamak için 11 
Şubat’ta İtalya’nın 

Torino kentine 
gideceklerini da 
kaydeden 
Başkanvekili 
Ekmekçi, kardeşlik 
anlaşmasıyla iki 
ülke arasındaki 
her alandaki 
ilişkilerin daha 
güçlenerek devam 
edeceğine dikkati 
çekti. Bursa’da 
devam eden ve 
tamamlanan 
projelerle ilgili 
bilgiler de veren 
Başkanvekili^* 
Ekmekçi, İtalya 
Başkonsolosu t 
Rustico’ya, kenti 
anlatan bir de 
kitap hediye etti. 
Başkonsolos 
Rustico’ya Bursa 
ziyaretinde, 
İstanbul İtalya 
Dış Ticaret 
Enstitüsü Müdürü 
Roberto Luongo 
ile İtalya Bursa 
Fahri Konsolosu 
Oyu İzmirli eşlik 
etti.

UMURBEY HAH SAHA 
ve KAFETERYA

W işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine bcışlodı. 
Salıkta FMML 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546 517 52 82

Büyükşehir’den eğitime destek
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Bursa Esnaf ve 
Sanatkar Odaları 
Birliği (BESOB) 
bünyesinde açılacak 
olan meslek 
edindirme 
kurslarının başvuru
ları 31 Ocak 
Perşembe günü 
sona erecek.
Sosyal belediyecilik 
anlayışıyla 
sürdürdüğü hizmet
lerine bir yenisini 
daha ekleyen 
Büyükşehir 
Belediyesi, Sanat 
ve Meslek 
Edindirme Kursları 
(BUSMEK) ve 
Bursa Eğitim 
Geliştirme Vakfı 
(BEGEV)’mn . 
ardından Bursa 
Esnaf ve Sanatkar

Odaları Birliği 
(BESOB) 
bünyesinde de 
meslek edindirme 
kursları açıyor. İş 
gücü piyasasının 
ihtiyaç duyduğu 
alanlarda ücretsiz 
olarak teknik 
eğitimler vererek, 
istihdama destek 
sağlama hedefini 
taşıyan kurslara 18 
yaşından büyük, en

az ilkokuf mezunu, 
işsiz ya da mesleki 
ve sosyal alanlarda 
kendisini geliştirmek 
isteyen vatandaşlar 
katılabilecek.
Eğitimler, BESOB 
İşletmeler Üstü 
Eğitim Merkezi’nde, 
‘tabldot aşçılığı’ ve 
‘gazaltı kaynakçılığı’ 
olarak iki branşta 
verilecek.
BESOB bünyesinde 
gerçekleştirilecek 
meslek edindirme 
kurslarına katılmak 
isteyenler, Beşevler 
Küçük Sanayi Sitesi 
41. Sokak’ta bulu
nan BESOB İşlet
meler Üstü Eğitim 
Merkezi’nden veya 
441 27 11 numaralı 
telefondan kurslar 
hakkında detaylı bil
giye ulaşabilecekler.

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

kişide esrar buldu
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
polisin durumundan 
şüphelendiği kişinin 
üzerinden uyuşturu
cu madde çıktı. 
Polis tarafından 
gözaltına alınan 
zanlı sorgula
masının ardından 
adliyeye sevk 
edilecek.
Edinilen bilgiye 
göre, Beyazıt 
Mahallesi Güler 
Sokak'ta devriye

gezen polis ekibi, 
Mustafa Ç.'nin 
(22) durumundan 
şüphelendi.
Şahsın yapılan 
üst aramasında 
bir miktar esrar 
maddesi çıktı. 
Musatfa Ç.
'Kullanmak için 
uyuşturucu 
madde satın alma, 
kabul etme ve 
bulundurmak* 
suçundan 
gözaltına alındı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

Bursa’da “Güven 5" operasyonu
Bursa’da jandarma 
tarafından düzenle
nen "Güven 5" isimli 
operasyonda, silah 
kaçakçılığı yaptıkları 
tespit edilen 
19 kişi gözaltına 
alındı. Operasyon • 
kapsamında çok 
sayıda tabanca, 
mermi ile silah 
kaçakçılığından 
elde edilen para 
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 
Keleş ilçesinde S.K. 
isimli şahsın Kocaeli 
ve Gaziantep'ten elde 
ettiği tabanca ve 
tüfekleri Örgütlü 
olarak piyasaya 
sürdüğü ihbarını 
alan İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
"Güven 5" isimli 
operasyona start

verdi. Operasyonu 
derinleştiren jandar
ma, S.K.'nın temin 
ettiği silah ve mühim
matları K.B., F.K., 
H.A., E.Ç., A.Ç., İ.K.; 
Ş.A., R.B., M.K., A.K., 
Ş.A., E.E., İ.Ç., H.Ç., 
A.A., İ.G., H.C., O.B. 
ve E.G. isimli şahıslar

aracılığıyla Keleş, 
Osmangazi, 
Harmancık ve
Yıldırım
ilçelerinde piyasaya 
sürdüğünü tespit etti. 
Bursa, Gaziantep ve 
Kocaeli'de yapılan 
eş zamanlı 
operasyonlarda

örgüt üyesi 19 kişi 
gözaltına alındı. 
Şahısların ev ve iş 
yerlerinde yapılan 
aramalarda 7 adet 
tabanca, 5 adet av 
tüfeği, 4 adet 
kuru sıkı tabanca, 
25 adet Kalaşnikof 
mermisi, 300 adet 
tabanca mermisi, 2 
adet sustalı bıçak, 
silah ticaretinden 
elde edilen 12 bin 
500 YTL, 2 bin 85 
dolar, bin 200 euro, 
44 adet altın bilezik 
ile 36 adet sikkeye 
el konuldu.
Zanlılar, "örgüt 
kurmak ve 
örgütlü olarak 
silah kaçakçılığı 
yapmak" suçlarından 
adliyeye sevk 
edildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

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

ACİLSAIlLIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ

Husumetli olduğu kişilerce 
vurulan kişi yaralandı

fe

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

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

?!

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik .

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

?! Macîde ÖZALP |
Tel : 513 24 74 Fax: 514.10 211

Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde bir kişi 
silahla yaralandı.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Hasanbey 
Mahallesi’nde 
meydana gelen

olayda Bilal A. (29) 
isimli kişi, daha 
önce aralarında 
husumet bulunduğu 
öğrenilen
Yunus Ş. ve 
kardeşlerinçe 
vuruldu. Mudanya 
İlçe Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
Bilal A., Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne

sevk edildi.
Yaralının hayati 
tehlikesinin 
bulunduğu 
öğenilirken 

olaya karışan . 
Yunus, Ahmet, 
Osman, Ömer 
ve Esat Ş. 
kardeşler polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruş 
turma sürüyor;

Sahte içki operasyonunda! kişi gözallınıla
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı 
tarafından 
yapılan yapılan 
operasyonda, 
ev ye işyerinde 
sahte içki'ürettiği 
iddia edilen 
1 kişi gözaltına 
alındı,/
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi

Görükle Göçmen 
Konutlan'na ikamet 
eden M.Y. isimli 
kişinin ev ve 
işyerinde sahte 
içki ürettiği 
yönündeki 
ihbar üzerine 
jandarma ekipleri 
harekete geçti. 
Şahsın ev ve 
işyerinde yapılan 
aramalarda 700

litre sahte rakı, 
40 litre sahve 
viski ve içki 
yapımında 
kullanılan 
çeşitli malzemeler 
ele geçirildi.
Gözaltına alman 
M.Y. isimli zanlının 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Devlet günde 
133.5 milyon 

YTL faiz ödedi
Devlet, 2007 yılında 
günde ortalama 
133.5 milyon YTL 
faiz ödedi. Yılın 
tümünde 48.7 milyar 
YTL'ye ulaşan faiz 
ödemeleri toplanan 
vergi gelirlerinin 
üçte birini alıp 
götürdü. Toplam 
bütçe gelirlerinin 
dörtte birden fazlası 
faize giderken, bütçe 
ödeneklerinin dörtte 
bire yakın kısmı faize 
harcandı. Bir yılda 
faize ödenen 
para, aynı dönemde 
yatırıma yapılan har
camanın ise dört 
katına yaklaştı.
Maliye Bakanlığı ver
ilerinden yaptığı 
hesaplamaya göre, 
2007 yılının tümünde 
iç ve dış borç faiz 
ödemelerinin toplamı 
önceki yıla göre 
yüzde 6 artarak 48 
milyar 731.6 milyon 
YTL'ye ulaştı. Buna 
göre saatte ortalama 
5.6 milyon, günde 
ortalama 133.5 mil 
yon, aylık ortalama

bazda ise 4 milyar 61 
milyon YTL faiz 
ödemesi, gerçek
leştirildi.
Geçen yılki faiz 
ödemelerinin 41 mil
yar 518.6 milyon 
YTL'si iç, 6-milyar 
402.3 milyonu da dış 
borçlar için yapıldı. 
Iskonto giderleri ve 
kısa vadeli nakit 
işlemlere ait faiz 
giderleri de 810.7 
milyon YTL oldu.
Önceki yıla göre dış 
borç faiz ödemeleri 
yüzde 3.9 azalırken, 
iç borç faiz, 
ödemeleri yüzde 7.4, 
iskonto giderleri ve 
kısa vadeli nakit 
işlemlere ait faiz 
giderlerinin de 
yüzde 26.3 arttığı 
belirlendi.
-YATIRIMLARIN 
DÖRT KATI- 
Bütçede yatırım har
camalarını gösteren 
“sermaye giderleri” 
kalemi ise yüzde 6.8 
artarak 12 milyar 
915,2 milyon YTL 
olarak gerçekleşti.

ELEMAN ARANIYOR

Umurbey Düğün Salonu’nda 
çalışmak üzere 

35 yaşını aşmamış 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Zeytincilik Ltd.Ştı. 525 17 00

'Gemlik Köıfez1 internette mjemlikkortezgazetesi.com

KUmNUK ve ADAKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÜCRETSİZ (fESİHHİZlOMİZVm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131141 Cep Tel :0.iî! ffl 11W

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

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
KABADAYI 14*00 - 19.00 - 21.30
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA I 1.30 - 14.15 - 16.45
ATLAS SİNEMASI
BEYAZ MELEK 14.00 - 16.15

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

* 19.15 ■ 21.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

mjemlikkortezgazetesi.com
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Bursa Şehir Tiyatrosu sanatseverleri
selamlamaya hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 2008 
Şubat ayında 
prömiyeri yapılacak 
olan 'Fay Hattı' adlı 
öyunla BursalI 
sanatseverleri 
selamlamaya 
hazırlanıyor.
Çizdiği karikatürlerle 
dikkat çeken 
karikatürist ve 
mimar Behiç Ak'ın 
kaleme aldığı 'Fay 
Hattı', Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu oyuncuları 
tarafından Şubat 
ayında BursalI 
sanatseverlerin 
izlenimine sunulacak. 
Şehir Tiyatrosu 
Bölüm Başkam 
Ertan Akman'ın 
yönettiği oyunda 
Murat Liman, Didem 
Hun ve Günay 
Güney rol alıyor.
Dekor ve kostümün 
Özüdoğru Cici

Barış Okulu için elele
Bursa'da, 35 ilköğre
tim okulundan 462 
öğrenci, ‘Birleşmiş 
Milletler Bin Yıl 
Kalkınma Hedefleri’ 
kapsamında, ‘Barış’ 
adını taşıyacak 
ilköğretim okulunun 
yapımı için elele 
verdi. Gönüllü

I öğrenciler, çeşitli 
etkinliklerle projeye 
1000'er Euro’luk 
bağış toplamaya 
çalışacak.

| Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Nilüfer 
Belediye Başkanlığı, 
Nilüfer Vakfı, Nilüfer 
Yerel Gündem 21 
ve UNICEF Bursa 
Gönüllüleri arasında 
geçen yıl imzalan 
protokol 
çerçevesinde 23 
Nisan'da temeli atıla
cak okulun inşaatı 
bir yıl içinde 
tamamlanacak. 
Okul inşaatına 
destek olmak için 
harekete geçen 35 
ilköğretim okulu, 
ambalaj atıklarım 
toplayarak, gelirini

tarafından hazır
landığı oyunun ışık
ları Haluk Sayılır ve 
Bülent Tutkun, ses 
düzeni ise Özcan 
Tütüncü ve Cem 
Dolmacı imzalarını 
taşıyor. Oyunun 
teknik sorumlu
luğunu ise Cemal 
Bağdaş üstleniyor 
Şubat ayında 'Fay 
Hattı'm seyirciyle 
buluşturacak 
olmanın heyecanını 
yaşadıklarını ve

okul inşaatına 
bağışlayacak. . 462, 
gönüllü öğrenci de, 
çeşitli etkinliklerle 
projeye 1000'er 
Euro’luk bağış topla
maya çalışacak.
Okulun duvarlarında, 
gönüllü öğrencilerin 
seramik plakalar 
içinde isim ve 
fotoğraflarının yer 
alacağı anı duyarı 
oluşturulacak. Anı 
duvarında okulların 
adları da yer alacak. 

provalarına yoğun bir 
şekilde devam ettik
lerini anlatan Ertan 
Akman, "Fay Hattı, 
Behiç Ak'ın 1999 
İzmit depreminin 
ardından yazdığı bir 
oyun. Oyunda, 
deprem sonrasında 
İstanbul'da yaşanan 
o kaotik ortamın 
kopan ilişkiler ve 
ortaya çıkan ilişkisiz
likleri konu alınıyor. 
Ak, oyunda ilişkisiz
likleri depreme

IINICEF Gönüllüleri 
Bursa Temsilcisi 
Sabahat 
Temizarabacı, Barış 
İlköğretim Okulu 
adını taşıyacak oku
lun projesinin hazır 
olduğunu belirtere, 
"Temel atma aşa
masına geldiğimiz 
için mutluyuz.
Gönüllü öğrenciler
imiz bir yıl içinde 
çeşitli faaliyetlerde 
bulunarak biner 
Euro’luk katkıyı 

bağlıyor ama aslında 
toplumda çok önce
den var olan birtakım 
kopukluklar 'Fay 
Hattı'nda net olarak 
ortaya konuyor." 
diye konuştu.
'Fay Hattı' adlı 
komediyi Şubat ayın
dan itibaren Tayyare 
Kültür Merkezi'nin 
yanı sıra Yıldırım 
Belediyesi Adile 
Naşit Sahnesi'nde 
de izlenime sunacak
larını anlatan 
Akman, "Deprem, 
hayatın bir gerçeği 
ve maalesef zaman 
zaman unutuluyor. 
Biz unutturmak 
istemiyoruz ve bu 
durumu esprili bir 
dille sahneye akta 
rıyoruz." şeklinde 
konuştu. Akman, 
sanatseverleri 
Büyükşehir Beledi 
yesi Şehir Tiyatro 
su'nun oyunlarını 
izlemeye davet etti.

toplamaya çalıştı. 
Okullar da ambalaj 
atıklarını toplayarak 
gelirini bağışlayacak. 
Okullarda ve 
alışveriş merkez
lerinde kurulan 
UNICEF standlarında 
satılan ürünlerden 
elde edilecek 
gelirin yüzde 30’u 
projeye aktarılacak. 
UNICEF standlarında 
gönüllü öğrenciler 
görev aldı” 
dedi. 
Bursa Carrefoürsa 
Alışveriş 
Merkezi’nde 
UNICEF Standı’nda 
görev alan Gaye 
Temizarabacı, 
İlayda Temizarabacı 
ve İlayda Toprak, 
alışveriş merkezine 
gelenlere proje 
hakkıpda bilgi 
verdiler. Gaye 
Temizarabâcı
"Böyle bir projede 

görev alma şansına 
kavuştuğumuz 
için gurur 
duyuyoruz” 
şeklinde konuştu.

çalışma başlatıyor
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 15 ilde 
"Turizmde Marka 
Şehirler" oluşturmak 
için çalışma başla 
tıyor. İlki Adıyaman 
da başlayacak 
olan programların 
ve toplantıları mart 
ayından haziran 
ayına kadar 
süreceği bildirildi. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın 15 ilin 
turizm gelirlerini 
artırmak için 
hayata geçireceği 
projeyle 15 kentin 
markalaştırılarak 
öne çıkarılması 
hedefleniyor.
Amasya, Bursa, 
Edirne, Hatay, 
Gaziantep, Konya, 
Kütahya, Manisa, 
Nevşehir, Kars, 
Mardin, SivaSj 
Şanlıurfa, Trabzon 
ve Çorum şehir 
turizminin can
landırılması için 
Paris, Londra, 
Montreal ve Prag 
örnek alınarak 
yapılacak çalışmalar 
belirleneceği 
bildirildi.
Hatay Valisi Ahmet

KflŞCM B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Kayhan, kültür ve 
tarih özellikleri olan 
şehirlerin, turizmde 
markalaşması için 
çeşitli projelerin 
hazırlandığı ve 
bununla ilgili de 
15 ilde programların 
yapılacağım 
açıkladı. "Turizmde 
Marka Şehirler" 
oluşturulması 
projesi içerisinde 
Hatay'ın da bulun
duğunu dile getiren 
Kayhan, 6 Martta 
bakanlık yetkilerinin, 
Hatay sivil toplum 
örgütlerinin de 
katılımıyla bir 
toplantı gerçekleş 
tirileçeğini aktardı. 
Vali Kayhan 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü; "Turizmde 
Marka Şehirler" 
projesi turizm 
değerlerine sahip 
illeri özel olarak 
ele alıyor. Alt yapı 
eksikliklerini 
gidererek turizmin 
canlandırılmasını 
hedefliyor. Bu 
durum ekonomik, 
sosyal ve kültürel 
açıdan kazanç 
olacaktır." dedi
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Dünyada her 
gün 26 bin 

çocuk ölüyor

Reflü şişmanlarda daha sık görülüyor

UNICEF Dünya 
Çocuklarının Duru 
mu 2008: Çocuk 
Yaşatma Raporu'nu 
yayınladı. Buna göre 
hergün beş yaş altın
da 26 binin üzerinde 
çocuk ölürken, elde
ki son veriler ise bu 
yaş gurubunun ölüm 
hızında azalma 
olduğunu gösteriyor. 
Yapılan basın toplan
tısıyla tanıtılan 
rapordaki analizde 
ayrıca, zatürree, 
ishal, sıtma, ileri 
derecede akut mal- 
nütrisyon ve HIV gibi 
hastalık ve sorun
ların yıkıcı etkilerinin 
hafifletilebilmesi 
açısından gerekli 
önlem ve tedaviler 
ile bunlara 
erişîfebilmesi için 
daha fazla çalış
manın yapılması 
gerekliliği ortaya 
koyuluyor. Raporda 
“Annelere, yeni 
doğanlara ve çocuk
lara yönelik temel 

hizmetlerin topluluk 
düzeyinde ente
grasyonuyla ve 
ulusal sağlık sistem
lerinde kalıcı 
iyileşmeler sağlan
masıyla,her gün 
meydana gelen 26 
binin üzerindeki beş 
yaş altı çocuk ölüm
lerinin çoğunun 
önlenebileceği belir
tiliyor. Raporda 
çocuk ölümlerini 
azaltmak amacıyla 
öneriler de yer alıyor. 
Örneğin yalnızca 
anne sütüyle 
besleme, bağışıkla- 
ma, haşereye karşı 
ilaçlanmış çibinlik 
kullanımı ve A vita**, 
mini takviyesi gibi, 
son yıllarda çocuk 
ölümlerinin azaltıl
masına katkıda 
bulunmuş basit, 
maliyetine katlanıla
bilir ve yaşam kur- , 
tarma açışından etk
ili önlemlerin olumlu 
sonuçları hakkında 
da bilgi veriliyor.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Bektaş, 
sigara, alkol, yağlı 
ve tatlı yiyeceklerin 
reflüyü artırdığını 
belirterek, reflünün 
şişmanlarda daha 
sık görüldüğünü 
söyledi. 
OMÜ Şehir 
Polikliniği tarafın
dan düzenlenen 
"Reflü" konulu sem
inere konuşmacı 
olarak katılan Prof. 
Dr. Ahmet Bektaş, 
reflünün mide içer
iğinin yemek 
borusuna kaçması 
(gastroözofageal 
reflü), reflü 
hastalığının ise reflü 
sonucunda yaşam 
kalitesini bozan 
ağza acı-ekşi su 
gelmesi ve göğüste 
yanma gibi 
şikayetler veya 
özofageaJ hasarın 
ortaya çıkması 
olduğunu kaydetti. 
Türkiye'de reflü 
hastalığının yüzde 
20 oranında 
görüldüğünü 
belirten Prof. Dr. 
Bektaş, "Mide, 
bazen de safra ve - 
pankreas salgısı

yemek borusuna 
geri kaçabilir.
Yemek borusunun 
alt ucunda bulunan 
ve fonksiyonel bir 
kapak görevi gören 
bölgenin bozukluk
ları (mide fıtığı gibi), 
yemek borusunun 
hareket bozukluk
ları, mide boşal
masının gecikmesi, 
yeterli tükrük sal
gısının olmaması 
reflü hastalığına 
neden olabilir.
Sigara, alkol, yağlı 
ve tatlı yiyecekler ve 
bazı ilaçlar reflüyü 
artırır. Şişman ve 
gebelerde daha sık 
görülür" dedi.
Reflü hastalığının en 
sık görülen şikayet
lerinin ağza acı su 
gelmeşi ve göğüs 
arkasında yanma 
olduğunu kaydeden 

Prof. Dr. Bektaş, 
"Bunların dışında 
hastalar bazen 
yutma güçlüğü, 
ağrılı yutma, ağız 
kokusu, kronik 
öksürük, ses kısık
lığa, gece boğulma 
hissiyle uykudan 
uyanma gibi 
şikayetlerle de 
başvurabilir. Reflü 
hastalığı yemek 
borusunda; erozy
on, ülser, alt uçta 
Barrett özofagus 
denen kansere 
dönme riski bulunan 
değişim ve darlık
lara neden olabilir. 
Kulak-burun-boğaz 
sorunları (kronik 
farenjit, sinüzit, 
orta kulak enfek 
siyonu), ses tel
lerinde sorunlar 
(ses tellerinde 
polip, nodül vs), 
larenjit, akciğer 
sorunları (müzmin 
öksürük, astım, 
yineleyen zatürree) 
ve diş hastalıklarına 
sebep olabilir" diye 
konuştu.
Tipik reflü şikayeti 
olan hastalara tanı 
amacıyla deneme 
tedavisi verildiğine 
dikkat çeken Prof. 
Dr. Ahmet Bektaş, 
şunları söyledi:

"Bu tedavi 
şikayetleri ortadan 
kaldırırsa tanı büyük 
oranda konur. 
Ancak 45 yaş 
üzerinde şikayeti 
başlayanlara, yutma 
güçlüğü, kansızlık, 
kanama ve istem 
dışı zayıflaması olan 
hastalara mutlaka 
endoskopik 
inceleme yapıl
malıdır. Reflü 
hastalığı olanların 
üçte ikisinde endos 
kopide reflü bulgu
ları saptanmayabilir. 
Diğer tanı yöntem
leri arasında 
baryumlu üst 
sindirim sistemi 
radyolojisi (ilaçlı 
mide filmi diye 
bilinir), 24 saat 
boyunca yemek 
borusuna kaçan 
asidin ölçülmesi 
(pH-metri), yemek 
borusu kasıl
malarının değer
lendirilmesi 
(manometri), sinti- 
grafi (sadece çocuk
larda ve kısıtlı yarar 
sağlar, erişkinlerde 
kullanılmıyor) ve 
yemek borusuna 
asit verilerek yanma 
oluşup oluşmadı 
ğımn saptanması 
sayılabilir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

O 
E 
M

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli. EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman 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

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

CJS^vcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

B

OTOBÜS

Şehirlerarası ' 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 4549
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz .514 59 81.
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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 2.3 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 5 13 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 5131425

NÖBETÇİ ECZANE
26 Ocak 2008 Cumartesi 

ERÇEK ECZANESİ 5132005 
27 Ocak 2008 Pazar 

ÇAĞLAR ECZANESİ 5133552

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2963

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yay ıncılıkrReklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
• ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPAU DEVRE KAMERA SİSTEMİ

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER

* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA ‘
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
* PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
* DEKORATİF CAM TUĞLA
* GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
* MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK I

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden I 

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

..4... KAPALI OYUN PARKI
Sitenin Lensine alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatmm yapmayın.”
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Umurbey Köprülü Kavşak yapım çalışmalarına yeniden başlandı

Köprülü Kavşak tamamlanıyor
Dörtyol Kavşağı'nda mey

dana gelen kazalar nedeniyle 
2007 yılında başlanan Umurbey 
Köprülü Kavşağın Gemlik yönün 
deki bağlantılarının yapılmasına 
başlandı. Köprü giriş ve çıkışla 
rının bitirilmesinden sonra 
Gemlik girişi ile Umurbey ve 
çevresinden gelen araçlar bu 
kavşağı kullanarak Gemlik’e 
girecekler. Haberi sayfa 3’cte

9 ' '

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Endişeleri giderin
Başbakan Erdoğan, türban konusun 

da seçim meydanlarında uzlaşmacı ola
cağını söylemiş, toplumsal mutabakattan 
söz etmişti..

Ama görülen o ki, uzlaşma yerini 
gerginliğe bırakıyor.

AKP iktidara geldiğinden beri gerginlik 
stratejisi ile ülkeyi yönetti.

Bu da, Cumhuriyetin bazı kurum- 
larının, laik rejimi koruma uğruna uyarılar 
yapmasını zorunlu kıldı.

O zaman geri adım attılar.
Bu hep böyle oldu. Devamı sayfa 5'do

Gemliksporlu gençler şeytanın bacağını kırdı

Gemlikspor: 3 Yavuz Selim: 2
Çir Birinci 
amatör küme 
gençler liginde 
mücadele eden 
Gemlikspor dün 
Gemlik Atatürk 
Stadyumumda 
Yaviz Selimspor 
ile oynadığı 
maçtan 3-2 
galip ayrıldı. 
Sayfa 11’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bir Komutan ama önce bir insan....
Çok yazıldı çizildi..
Ama her fırsatta ve zeminde yinelemek 

gerek..
Hem umutsuzluğa kapılmamak hem de 

toplumsal refleksi diri tutmak için..
Çünkü hafızamız çok zayıf.. 13 yada 14 

günde unutuyoruz başımıza gelenleri..
Onun için yılmadan bıkmadan yaza

cağız..
Önce bir insanın "azim" örneğine tanık

lık edelim..
"Babası öldü. Yetim büyüdü. Üvey evlat 

oldu.
Tutuklandı.
Hapse atıldı.
Sürüldü.
İşsiz kaldı.
(Şöyle yazıyordu o sıkıntılı günlerde 

kaleme aldığı günlüğüne:
Harcamalarım fazla değil, zira gelirim 

hep az.)
Hastalandı... Böbreklerinden.
Vuruldu... Göğsünden.
Mesleğinden atıldı.
İdama çarptırıldı.
Kardeşleri öldü.
Çocuğu olmadı.
Boşandı.
Karaciğeri iflas etti.

* Evet... yaşamda bir insanın başına gele- 
I cek tüm olumsuzluklarla karşılaşan bü kişi

Mustafa Kemal Atatürk..
Ama direnmiş...Teslim olmamış.. Cumhu 

riyeti kurmuş. Aydınlanma devrimlerini 
gerçekleştirmiş.

O halde..
Engellerden.
Yalnız kalmaktan.
İşsizlikten.
Parasızlıktan.
Alçaklardan.
Doğrulardan korkmaya, ürkmeye, teslim 

olmaya gerek yok....
Çünkü;
İlkeli bir duruş, kararlı bir mücadele ve 

inancın önünde hiçbir engel duramıyor..

Bir insanlık belgesi
İzmir kurtulmuş, çok tatlı bir yorgunluk.
Atatürk ve yanındaki heyet Ankara'ya 

hareket etmek üzere trene binerler ve kom
partımana çekilirler. Ertesi gün, yaveri, 
Atatürk'ün kompartımanının kapısını çalar. 
Atatürk, yorgun, bitkin bir halde kravatını 
yıkamaktadır.

Yaveri:
-Paşam bu ne hal, hiç uyumadınız her

halde; niye böylesiniz.
Mustafa Kemal Atatürk:
-Çocuk, kompartımanıma yastıkla bat

taniye koymayı unutmuşsunuz, kolumu 
yastık yaptım ağrıdı, setremi yastık yaptım 
üşüdüm, uyumadım kalktım,

Yaveri:
- Aman Paşam! Birimize haber vereydi

niz; hemen size bir yastıkla battaniye 
getirirdik.

Ve bir ülke kurtarmaktan dönen komutan
I tarihi bir cevap verir:

- Geç fark ettim, hepiniz en az benim
I kadar yorgundunuz, hiç birinize kıya

madım. Önemli olan benim uyumam değil;
i I milletimin rahat uyuması.

Atamız sayesinde o kadar rahat uyu 
| yoruz ki hala uyanamadık.._____________

Ozelleslir meler Bursa!da masaya rti
AKP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Emin Tutan, 
Yıldırım Belediyesi 
tarafından 
düzenlenen konfe 
ransa katılarak, 
Türkiye'deki 
özelleştirmeler 
hakkında bilgi verdi. 
Yıldırım Belediyesi 
tarafından 
düzenlenen eğitim 
ve bilgilendirme 
konferansları 
devam ediyor. 
Adile Naşit Tiyatro 
Salonu'nda 
organize edilen 
konferansların 
bu haftaki konuğu

Bursa AKP 
Milletvekili Mehmet 
Emin Tutan oldu. 
Türkiye'deki 
özelleştirme 
uygulamaları 
hakkında bilgi

veren AKP Bursa 
Milletvekili 
Mehmet Emin 
Tutan, 1983 
yılından beri 
devam eden 
özelleştirmelerin

AKP dönemiyle ' 
birlikte ivme 
kazandığını 
söyledi. Tutan, 
özelleştirmenin 
ekonomik, mali 
ve siyasi 
hedeflerine de 
değindi.
Yoğun katılımın 
olduğu konferansa, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, AKP 
Yıldırım İlçe 
Başkanı Mümin 
Demir, ilçe 
yöneticileri, 
muhtarlar ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı.

oraiHiıuıiıııııııiııl;i!n
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIRDA MÜSTAKİL VİLLALAR
Bahkpazârı 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, 
iç 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, Manasfır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İNCİ SİTESİ, Manasfır’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 ye 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.baytasinsaatcom.tr Tel: 513 42 21 Fak: 513 17;9Z

T MA “SUYUNU BOŞA 
_ - HARCAMA”

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaatcom.tr
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Umurbey Zeytin İşleme Entegre Tesisi yapımı hızla devam ediyor

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Wi zeytinleri satacaklar

Umurbey 
Belediyesi 
tarafından yapımı 
devam eden 
Zeytin İşleme 
Entegre Tesisleri 

r ontinctekfB
• işyeri tamamlan

mak üzere.
( Daha önce 

Umurbey 
Belediyesine 
ait soğuk hava 
deposunun

bulunduğu 
yere yapılması 
projelendirilen ve 
2007 yılında ihale 
edilen Zeytin 
İşleme Entegre 
Tesisten ite satış 
mağazalarının 
ilk etabı olan 
Yalova Yolu üzerin 
deki 8 adet 
satış mağazası 
tamamlanarak 
ihalede

edilerek 
hizmete girecek. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
zeytin üreticisinin 
son yıllarda 
yaşadığı sıkıntılar 
nedeniyle 
Umurbeyli zeytin 
üreticisinin 
ürünlerini kendi
lerinin değerlen-. 
diril mesi amacıyla

yaptırılan Entegre 
Tesis içinde zeytin 
olgunlaştırma 
havuzları, paket 
leme ve depolama 
bölümlerinin yanı 
sıra yalnız 
Umurbey’in zeyti 
nin satılacağı 8 
adet küçük işyer
leri yaptırdıklarını 
belirterek, 
"Önceliği işyerle 
rine verdik” dedi.

Köprülü Kavşak tamamlanıyor
Yalova asfaltı 
Umurbey 
dönemecinde 
yapılan Köprülü 
Kavşak yapım 
çalışmalarına 
yeniden başlandı. 
2007 yılında 
ihaleye çıkarılarak 
Göçay A.Ş. 
tarafından 
yapımına 
başlanan ve 
yolun iki 
tarafını birbirine 
bağlayan köprü, 
yıl sonunda 
tamamlanmış , 
ancak çalışmalara 
bir süre ara 
verilmişti.
Gemlik yönündeki 
köprü ayak

• bağlantılarının 
yapımına hafta

I içinde başlandı. 
’ Gemlik Dörtyol 

kavşağında

meydana gelen 
trafik kazalarını 
azaltmak amacıyla 
ilçe girişe 
alternatif yol 
olarak yaptırılan 
Umurbey Köprülü 
Kavşağı’nın 
Gemlik yönünde

yeniden başlatılan 
çalışmaların 
tamamlanmasından 
sonra kavşağın 
hizmete açılacağı 
belirtildi.
Köprülü kavşağın 
Gemlik girişi 
tarafında

Büyükşehir 
Belediyesi'nce 
yaptırılan 
Terminalin yanın
dan geçecek olan 
yol derenin karşı 
tarafına yapılacak 
köprü ile 
bağlanacak

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Sigara yasağı....
Genel olarak bir alışkanlığımız vardır.
Hükümetlerin aldıkları kararları genelde 

kendimize karşı kararlar olarak görürüz.
Buna bir de, hükümetlerin her kararını- 

mantığı yerinde olsa, çok doğru bulsak dahi- 
mutlaka bir eleştiri eleğinden geçiririz.

Biz köşe yazarları bu tenkitlerden dolayı 
iktidar partisi taraftarları tarafından 
sevilmeyiz. .

Halbuki biz hep doğruları isteriz, vatanı - 
milleti düşünür yazılarımızda şahsi yararı 
miza ait bir konu, bir cümle olsun istemeyiz. 
(Kalemini satanlar-yalakalar başka ) •

Sözlerimin nedeni, sigara yasağı ile ilgili 
yasaya, başta medyamız olmak üzere, genel 
yaklaşımızdır.

Dikkat edecek olursanız, genel bir itiraz 
var.

- Olur mu kardeşim, biz nerede sigara içe
ceğiz ?

- Tek sigaramız var, bir de ona el uzatıyor
lar.

Sanki sigara içmek bir insan hakkıymış, 
bu yasa milyonlarca insanın ölmesini engel 
lemek için alınmamış tâ, AKP'nin Türkiye'yi 
İslamlaştırmak için yürüttüğü gizli gündemin 
bir parçasıymış gibi bir yaklaşım var. 
Yapmayın, etmeyin beyler, hanımlar..

Sigara içme yasağından söz ediyoruz.
Bir tek sigaranın dahi bir insanı nasıl 

öldürdüğü öylesine açıkça ortadaki,en cahil 
olan dahi biliyor, bunu anlatmaya dahi gerek 
yok.

O zaman, bırakın bu saçma sapanlıkları 
Allah aşkına.

Evet, yasaklar son derece ağır.
Evet, keşke toplum yavaş yavaş ve hazır

lanarak bu noktaya getiriiebilseydi.
Ancak, burası Türkiye. Biz nedense her 

gün ateşi yeniden keşfeden bir toplumuz.
Bir Fransız veya Alman gibi olamıyoruz.
Heyecanları, aşırılıklarıyla yaşayan bir 

milletiz. Etrafınızdakilere bir bakalım yeter.
Kömür ocağı gibi sigara dumanı içinde 

yaşıyoruz. Kendi kendimizi öldürüyoruz.
"Efendim, bu benim özel hayatınm 

Hükümetin, benim hayatıma karışma hakkı 
yoktur." diyemeyiz.

Hükümetin görevi bizim sağlığımızı koru
maktır. Ayrıca, mutlaka sigara içerek ölmek 
isteyenlerimiz varsa, çıksınlar sokaklarda 
veya açık alanlarda intiharlarına devam 
etsinler.

Ancak, kapalı alanlarda bizim gibi 
içmeyenleri öldürmeye de onların hakkı yok
tur.

AKP beni çok şaşırtıyor. Bir yandan, 
sigara yasağı gibi zor bir karara imza atıyor.

Zira unutmayalım ki, son derece antipatik 
ve oy kaybettirici bir karardır.

Öte yandan, birçok reformu görmezden 
gelebiliyor.

Ne olursa olsun, AKP'ye bu yasadan 
dolayı teşekkür borçluyuz. Belki de sizin 
benim bir yakınım bu sayede ölümden kurtu
lacak. Bu kadarı dahi, yasağa destek ver
memize yetmez mi ?

Uygulanmasını, bırakın zorlaştırmayı, 
aksine bizzat müdahale ederek hızlandır
mamız gerekmez mi?

Sigara İçenlerden Şikayetçiyim. Zira 
ölmek istemiyorum.

Eğer sizde ölmek istemiyorsanız, çocuk
larınızın ve torunlarınızı!)‘ölmelerini engelle
mekten yanaysanız, bu yasağa toplum 
olarak destek verelim.

AKP'ye ne kadar muhalif olursak olalım, 
bu yasa İçin teşekkür edelim.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Turizmcilerden Merinosla tam not
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapımı devam 
eden Atatürk Kongre 
ye Kültür Merkezi ile 
Merinos Parkı Proje 
si’ni yerinde incele 
yen Güney Marmara 
Turizm ve Otelciler 
Birliği (GÜMTOB) ile 
Skal International 
Kulüp üyesi turizm
ciler Atatürk Kongre 
ve Küjtür Merkezi ile 
Merinos Parkı Proje 
si’ne tam not verdi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkartı Hikmet 
Şahin, GÜMTOB ile 
Skal International 
Bursa Kulüp’ün 
Merinos’taki incele 
me sonrasında 
Dilmen Otel’de 
düzenlediği toplantı
da, Merinos Parkı ile 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi 
Projesi’ni anlattı. 
Başkan Şahin, yak
laşık 110 milyon 
dolara mal olması 
beklenen projenin, 
Bursa’nın “Marka 
Kent” yolunda attığı 
adımlardan biri oldu 

ğunun altını çizdi. 
Geçen hafta Norveç 
ve Danimarka’daki 
opera binası ile kon
gre merkezlerinde 
incelemelerde bulun 
duklarını hatırlatan 
Şahin, Kopenhag'da 
sadece opera binası 
nın 450 milyon 
dolara mal olduğu 
nu, ancak daha çok 
fonksiyonlara sahip 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nin 
ise bunun dört bir 
fiyatına yaklaşık 
110 milyon dolara 
tamamlanacağını 
kaydetti.
BURSA’YA TURİST 
YAĞACAK 
Bursa’ya geçen 
yıl 425 bine yakın 
turist geldiğini 
hatırlatan Şahin, 
kongre merkezinin 
tamamlanmasından 
sonra bu sayısının 
3’e 4’e katlanacağını 
belirtti. Öte yandan 
Bursa’daki 
gelişmeler sürerken 
Uludağ’ın da bir 
revizyondan 
geçmesi gerektiğine

dikkati çeken Baş 
kan Şahin, Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da üze 
rinde hassasiyetle 
durduğu bu planla
manın en kısa za 
manda yapılacağını 
kaydetti.
Sadece kongre 
merkezi ya da birkaç 
yatırımla Bursa’nın 
marka kent konumu
na ulaşmasının 
mümkün olmadığına 
işaret eden 
Başkan Şahin, 
proje tamamlan
madan Bursa’nın 
6 kongre kentinden 
biri haline geldiğini 
vurguladı. Merinos 
Projesi’nin park 

bölümünün 2008 
yılı yaz aylarında 
hizmete açılacağın^ 
dikkati çeken 
Başkan Şahin, 
AKM adı verilen 
kongre ve kültür 
merkezinin ise 2009 
yılının ilkbaharında 
hizmete gireceğinin 
altını çizdi. Başkan 
Şahin, AKM’nin 
işletmesinin Bur 
sa’nın yapısına göre 
güncelleşeceğini 
dile getirdi.
“Bir elin nesi var iki 
elin sesi var.
Bursa’yı hep birlikte 
el ele yarınlara 
hazırlamalıyız" 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 4 yıl

lık süreçte Bursa’da 
yapılan yatırımlar
dan da söz eden 
Başkan Şahin, ula 
şım ve çevre yatı 
omlarının yanı sıra 
kentsel dönüşüm 
projeleri ile kentin 
siluetinin değiştiril 
diğini söyledi. 
Bursa’yı her alanda 
marka kent yapacak 
çalışmaları sırasıyla 
hayata geçirdiklerini 
anlatan Şahin, Sıcak 
su Kentsel Dönü 
şüm, Kent Meydanı 
2. Etabı, Emirsultan 
Projesi’nin sırada 
bekleyen yatırımlar 
olduğunu kaydetti. 
Ayrıca şehir içi ula 
şrma konfor için

Bursaray’ı 
Uludağ 
Üniversitesi’ne 
götürecek olan 
Bursaray C etabı 
için hazırlıkların 
sürdüğünü yaz 
aylarında temelinin 
atılmasının plan
landığını dile 
getiren Başkan 
Şahin, “Bizim 
derdimiz Bursa’yı 
yarınlara hazırla
maktır. Bir elin 
nesi var iki elin 
sesi var. Hep 
birlikte Bursa’yı 
yarınlara daha 
güzel ve daha 
güçlü hazırlaya
cağımıza inanıyo
rum" dedi.

-H--------------- 1-------------------------------------------------------------- --------------------------- -------------------- ----------------------------------------------

Özel İdare kum ve çakıl ocaklarına göz açtırmadı
Bursa’da İl Özel 
İdaresi'ne bağlı 
Sağlık ve Çevre 
Yönetimi Daire 
Başkanlığı, geçen 
yıl ruhsata aykırı 
faaliyet gösteren 
10 işletmeye 
toplam 2 milyon 
16 bin YTL para 
cezası uyguladı. 
İl Özel İdare 
2007'de kum ve 
çakıl ocaklarına 
göz açtırmadı. 
Ruhsatlı bulunan 
63 işletmeyi yıl 
boyunca denetime 
tabi tutan Sağlık 
ve Çevre Daire Başkanlığı, denetim- aykırı çahşah 

ler sırasında ruhsata 10 işletmeye

toplam.2 milyon 
16 bin YTL idari 
para cezası kesti. 
Denetimlerin 
sürekli devam ettiği
ni belirten Sağlık 
ve Çevre Yönetimi 
Daire Başkanı Yaşar 
Dursun Ay, "Kum ve 
çakıl ocaklarını 
geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da sürekli 
denetleyeceğiz. 
Ruhsatsız ve 
ruhsata aykırı 
faaliyet gösteren 
işletmelere gereken 
idari işlem 
uygulanmaya 
devam edecek"

dedi. 
KAYNAK SULARIDA 
TAKİP ALTINDA 
Özel idareden su 
kiralayan 20 işlet
menin kullandığı su 
miktarını debimetrel- 
erle takip altına 
almayı hedefledik
lerini ifade eden 
Yaşar Dursan Ay, 
"İşletmelere kay
nakların başına 
debimetre takmaları 
için verdiğimiz süre 
doldu. Denetimlere 
başladık. Bundan 
sonra su kiralayan 
işletmelerin hepsi 
debimetre takmak

zorunda. Aksi 
halde cezai işlem 
yapılarak, 
sözleşmeleri iptal 
edilecek. Su 
kiralayacak yeni 
işletmelere de 
bundan sonra 
kaynağın başına 
debimetre takılma 
zorunluluğu 
getirildi" diye 
konuştu.
Ay, özel idarenin 
geçen yıl kiraladığı 
su kaynaklarından 
yaklaşık 5 milyon 
YTL gelir elde 
ettiğini de 
sözlerine ekledi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Endişeleri giderin
Başbakan MHP desteğiyle 

Anayasa da yapacakları değişik
lik ile Üniversitelere giden kız 
ların türban takmalarına ser 
bestlik sağlama konusunda an 
laşmaya varınca, hukukçularına 
seslenmiş: "Serbestlik sadece 
Üniversiteleri kapsasın, ceza 
hukukuna, kamu düzenine, ge 
nel ahlaka ve inkilap kanunları
na aykırı olmamak koşulu gibi 
sigorta getirilsin. " demiş.

Endişeler sözle giderilmez.
Kendi partilerinin bir mil

letvekili önceki gün basına yap
tığı açıklamada, türban konusu 
"üniversitelerde kalmaz, kamu 
sal alanda da serbestlik olmalı 
dır. Bundan sonra sıra ona gele
cektir." diye demeç vermiş.

Sorun zaten burada yatıyor.
Dini bir simge olan türban 

konusunda belli siyasi partilerin 
yıllardır siyaset yapması, AKP’ 
nin iktidara gelmesiyle yavaş 
yavaş sonuçlanıyor gibi gözü 
küyor.

AKP ve RP türbanı üniversite 
de yasaklayan kararların kızların 
inaçlarını istediği gibi yaşaya- 
maması, inanç özgürlüğüne mü 
dahele, eğitim özgürlüğünü en 
gelleme olarak savundu hep.

Laik kesim ise, laik bir dü 
zende, dini bir simge ile eğitim 
ve kumu sal alana girilemiye-

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_auler@hotmall.com

ceğini iddia etti.
Bu konuda uzun süren tartış

malar yaşandı.
Anayasa Mahkemesi, AİHM, 

Danıştay gibi hukuk kurumlan 
da bu görüşe katıldı.

Başbakan AİHM’in verdiği 
karara her zamanki Kasımpaşalı 
tavrıyla sert çıktıktan sonra "Bu 
ulemanın işidir. ” demişti.

AB’ye girmek için çırpınan bir 
ülkenin başbakanı, AB’nin hu 
kuk kurmumlarına karşı çıkabilir 
mi?

Bizimki, işine geldiği zaman 
çıkar, işine geldiği zaman çık
maz.

Sonuçta türban, 22 Temmuz 
seçimlerinden sonra yeniden 
gündeme geldi.

AKP bunu ülkenin birinci me 
selesi yaptı.

Başbakan, "türban sorununu 
kökünden çözeceğim” dedi.

AKP MHP ile varılan anlaşma 
ile türban sorununu Anayasa de 
ğişikliği ile çözeceğiz diyor.

Acaba bu sorun çözülecek

mi?
Yoksa Üniversiteler yeni kam

plaşmalara, yeni olaylara mı 
gebe olacak?

Bunu yaşayarak göreceğiz.
Bu ülkede Atatürk ve arka 

daşarının kurduğu laik Cum 
hiyeti içine sindiremiyenlerin 
cumhuriyetle birlikte verdikleri 
savaşı bilenlerdeniz.

Laik Cumhuriyeti, İran daki 
gibi bir din devletine dönüştür 
me gayretlerinde olanların bu 
güne kadar gelmiş geçmiş siya 
si hayatlarını da biliyoruz.

Onun için endişeliyiz.
Başbakan bu endişenin gide 

rilmesi için talimat vermiş.
Bu işiler talimatla olur mu?
Sen, önce devrim yasaların 

içine et, sonra türbanı üniversi 
tede serbest bıraktıktan sonra 
türbanın kamu kuruluşlarına gir 
meyeceğini söyle.

Kimse sana inanmaz.
Sana inananlar senin gibi 

olanlardır.
Kadının saçının örtünmesi 

konusunda, -bakın başörtüsü 
demiyorlar ille de türban -üni 
versiteyi biteren bir genç kız, 
toplumsal yaşama atıldığında 
bir işe girmek istediğinde, başını 
açarak mı çalışacak?

Buna inanbilmenin olanağı 
var mı?

Türbanla tıp fakültesinden 
mezun olan bir öğrenci, doktor 
çıktığında veya hukuk fakültesi
ni bitirdiğinde başını açarak mı 
görev yapacak?

Mümkünü var mı.
Bu kez, o gün geldiğinde bu 

nun kavgasını verecekler.
Siyasi islamın simgesi türbar 

üniversiteden sonra mutlaka 
liselere girecektir.

Türban değil, mescidi er gire
cek okullar...

Giderek rejimin laik yapısıyla 
oynanacaktır.

Bu işler için adım adım hare. 
raket ediliyor.

İşin arkasında çok güçlü ör 
gütlenmiş, cemaatler ve tarikat
lar var.

Cumhurbaşkanının, başbaka 
nın ve bakanların eşleri de, genç 
kızları özendirdiği gibi, güç de 
veriyor onlara.

Kendini özgürlük şampiyonu 
gören liboş aydınlar, iş işten 
geçtikten sonra acaba yine 
AKP’yi savunabilecekler mi?

Sabıka kaydı çilesi bitiyor Deri makinelerini çaldılar
İş müracaatlarından 
öğrencilerin 
yurt girişlerine, 
ehliyetten der- 
sanelere kadar 
her alanda istenen 
rutin evraklardan 
biri haline gelen 
adli sicil kaydı 
çilesi sona eriyor. 
Sanıkların 
sabıka kaydı için 
mahkemelerden 
gönderilen evrak
ların üstüne bir de 
vatandaşların müra
caatları eklenince 
2007’nin Mayıs 
ayına kadar hayli 

yoğun bir dönem 
yaşayan Adli Sicil 
Kaydı Bürosu, 
UYAP sayesinde 
mahkemelerin talep
lerinden kurtuldu. 
Artık mahkemeler 
kendi sanıklarının 
sabıka kayıt 
incelemelerini 
kendileri yaparken, 
büro artık sadece 
vatandaşa hizmet 
veriyor. 2007 yılı 
içinde 224 bin 802'i 
vatandaş 25 bin de 
sanıklara olmak 
üzere toplam 249 
bin 802 kişi sabıka

kaydı aldı.
Adalet Bakanlığı 
adına da toplam 
674 bin 406 YTL 
makbuz kesildi. 
Kimlik fotokopisi 
ve müracaat 
dilekçesiyle 3 
YTL'lik Adalet 
Bakanlığı Ceza 
İnfaz Kurumlan ile 
Tutukevleri ve 
İşyurtları Kurumu 
adına kesilen mak
buzla sabahtan 
müracaat eden 
vatandaşlara öğle
den sonra, öğleden 
sonra müracaat 

edenlere ise 
ertesi gün 
sabıka kayıtlarını 
alıyordu.
Gelgit ve zaman 
kaybından 
bunalan vatandaşlar 
artık kurtuluyor.
Yüzlerce evrakın 
içinden kendi 
kaydını bulmaya 
gelen vatandaşların 
çilesi tarih 
olacak. Adli 
Sicil Bürosu, 
artık vatandaşlara 
anında hizmet 
vermek için 
çalışıyor.

Bursa'da, bir işyerine 
giren kişi ya da 
kişiler, içerdeki çok 
sayıda deri cüzdan 
ile elektronik 
eşyaları ve deri 
makinelerini çaldı. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Soğanlı Mahal 
leşi Yeni tabakhane 
ler Baltacı Sokak 
üzerinde Habib B'ye 
(52) ait deri fabrika 
sında gece geç saat 
lerde hırsızlık mey
dana geldi. İşyerini 
pencere parmaklık
larını kırarak içeri 
giren kimliği 

belirsiz kişi ya da 
kişiler, içerdeki 
numune olarak 
yaptırılan çok 
sayıda cep cüzdanı, 
35 ekran televizyo, 
küçük boy buzdolabı, 
bir adet bilgisayar, 
bir adet monitör, 
faks makinesi, 
200-250 desideri 
makinesi motoru
ile elektrik 

tesisatı kablolarını 
alarak kaçtı. 
İşyeri sahibinin 
müracatı üzerine 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

DEVREN SATILIK

Faal durumda 
devren satılık 

mobilya dükkanı 
Eski Pazar Cad. No:29 Gemlik I BURSA

TEL: 0.224 513 20 61

SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Orhangazi Caddesi 
Marmarabirlik Depoları 

bitişiğinde 688 m2 değerli 
mülk sahibinden satılıktır. 

Tel: (0 532) 353.34 56

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. FIRAT DEMİRCİ

Beko Casio 398 SR nolu 
MFA686E.00040503264 seri nolu yazar kasa 

ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.
EKREM DEMİR

Kütahya Domaniç Nüfus Müdürlüğünden
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. YÜKSEK KABAK

mailto:kadri_auler@hotmall.com
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Görev tazminatı kaldırılıyor Serbest Kürsü
Hükümet, değişik 
kuramlarda aynı 
unvan veya benzer 
niteliklere sahip olan 
ve benzer görevlerde 
bulunanların aldıkları 
ücretler arasındaki 
farklılıkların gideril 
mesi amacıyla görev 
tazminatı ödenme
sine ilişkin uygula
manın kaldırılmasına 
karar verdi.
375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Karama 
mede Değişiklik Yapıl 
masına Dair Kanun 
Tasarısı TBMM’ye 
gönderildi. Tasarı, 
1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hük 
münde Kararnamenin 
1. maddesinin (C) 
bendinin 2 numaralı 
alt bendinin yürürlük
ten kaldırılmasını 
kapsıyor. 375 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1. 
maddesine eklenen 
(C) bendinde, temsil 
tazminatı almayan 
personelden kimlere 
görev tazminatı 
ödenebileceği, bu taz 
minatın sınırları ve 
anılan sınırlar dahi 
linde bu konuda 
Bakanlar Kurulu'na 
verilen yetki ve

görevler belirtilmiş 
ti.Tasarının gerekçe 
sinde düzenlemeyle 
farklı kurumlarda 
genel müdür ve üzeri 
görevlerde bulunan
ların ücretleri arasın
daki eşitsizliğin 
temsil tazminatı 
ödenerek giderilmesi 
sonucunda daha alt 
görevlerde bulunan
ların da görev tazmi
natından yararlan 
dırılması ve kademeli 
olarak kapsama dahil 
tüm personelin 
ücretleri arasındaki 
adaletsizliğin gider
ilmesinin amaçlandı 
ğı ve bunun gerçek
leştirilebilmesi için 
de ek ödeme alan ile 
almayan personelin 
ücret eşitsizliğinin 
giderilmesine yönelik 
olarak temsil tazmi
natında olduğu gibi

görev tazminatına da 
mahsup sistemi 
getirildiği hatırlatıldı. 
Ancak daha sonra alı 
nan bir kararla görev 
tazminatına ilişkin 
mahsup sisteminde 
değişikliğe gidilerek 
asgari görev tazmi
natı ödemesi getiril 
diği, böylece, görev 
tazminatıyla farklı 
kurumlarda aynı un 
van veya benzer nite
liklere sahip olan ve 
benzer görevlerde 
bulunan personelin 
ücretleri arasındaki 
farkların önüne 
geçilmesi hedefinin 
gerçekleşme şansı 
da kalmadığı kayde 
dildi. Görev tazminatı 
konusunda 
Danıştay'a açılan 
davalara da işaret 
edilen gerekçede, gö 
rev tazminatının kap-

samını genişletme 
yoluna gidilmesi yeri 
ne ücret adaletsizliği
ni gidermeye ve yeni 
ücret politikalarının 
uygulanmasına yöne
lik olarak başka dü 
zenlemeler yapıldığı, 
görev tazminatı ola 
rak personele verile 
bilecek kaynakların, 
öngörülen hedef ve 
yeni politikalar doğ 
rultusunda başka ad 
larla yine personele 
verildiği bildirildi. 
Değişik kurumlarda 
aynı unvan veya ben
zer niteliklere sahip 
olan ve benzer görev 
lerde bulunanların 
aldıkları ücretler ara 
sındaki farklılıkların 
giderilmesi amacıyla 
görev tazminatının 
yerini alabilecek 
çeşitli düzenlemeler 
yapıldığından ve bu 
düzenlemelere ilave 
ten görev tazminatı 
ödenmesi mevcut 
bütçe imkanları 
çerçevesinde müm 
kün olmadığından, 
düzenlemenin yürür
lükten kaldırılması ve 
bu konuda yaşana 
bilecek ihtilafların 
sona erdirilmesinin 
amaçlandığı belirtildi.

Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAV ET İYE BİZİM İŞİMİZ ....

MİSAK-I MİLLİ (Milli YeminJNİN KABULU 
28 Ocak 1920

1914-1918 yılları... Osmanlı Devleti I. 
Dünya Savaşına girmek zorunda kalmıştır... 
Anadolu çocukları Sarıkamış’ta, Çanakka
le’de, Arap çöllerinde, Irak, Suriye ve Galiç 
ya’da savaşmak zorunda kalmışlardır... ’

Ordularımızın komutanlıklarının çoğun
luğu Alman generallerine bırakılmıştır.

Türk askeri bu cephede İngiliz, Fransız, 
Rus ve kandırılmış Araplara karşı savaş
maktadır... Soğukta ve çöl sıcaklarında bin- 
lercesinin kanı bu toprakları sulamaktadır...

Osmanlı toprakları birbir elden çıkmak
ta...

Daha Harp Okulu öğrencisiyken “Osman 
lı İmparatorluğunun o zamanki yapısına de
ğinerek; değiştirilmesi gerektiğini savunup, 
doğal sınırlarımız içinde bir devlet ve vatan 
kurma özlemini” dile getiren, ileriyi çok 
önceden görmüş, 35-36 yaşlarındaki M. Ke 
mal, VII. Ordu (Yıldırım Orduları) ya atanır. 
(Bkn. Tek Adam, Ş.Süreyya Aydemir, C;H I 
syf 289-290)

Atandığı ordunun komutanı Alman 
Mareşali FALKENHAYN’dir... İngilizler karşı I 
sında yenik düşen mareşal, Filistin, Sina, 
Ürdün topraklarını bırakarak Suriye’ye çekil 
miştir. Türk askeri perişandır. Binlercesi 
çöl topraklarında şehit düşmüş, esir olmuş I 
tur. Yeterli yiyecek, silah ve cephane yok- | 
tur.. Bir taraftan İngiliz casusu LAVVREN 
CE’nin vaatleri ve dağıttığı çil çil altınlarla 
kandırdığı Araplar Menmetçiği sırtından 
vurmaktadır..

Ölüsünü bile soymaktadır.
Asker sayısı iyice azalmıştır. TALKEN- 

HAYN’ın yerine başka bir Alman olan, 
Çanakkale’de M. Kemal’e de komutanlık 
yapan LİMON VON SANDERS atanmıştır.

Bu zor koşullarda VII Ordu’nu bir kolor
dusuna atanan M. Kemal, büyük bir cesa 
retle durumu anlatan bir mektubu (raporu) 
dönemin Sadrazamı ve İçişleri Bakanı Talat 
Paşa ile Başkomutan vekili ve Harbiye 
Bakanı Enver Paşa’ya 20 Eylül 1917’de 
gönderir. (Bkn: Cepheden Meclise Büyük 
Önder ile 24 Yıl, Cevat Abbas Gürer, Syf 
164-170)

Mektubunda (raporunda) ilk kez ‘‘Ülke 
yönetiminin bozukluğundan, ordunun duru
mundan, Arap topraklarını savunmanın ola ; 
Haksızlığından ve ulusal sınırlarımıza çeki, ‘ 
lerek anavatanın savunulmasından” söze ' 
der.

Komutasındaki kalan son askerimizle, 
kayıp verdirmeden HALEP’in kuzeyine çe J 
kilir... Burada bir savunma çizgisi oluştu- I 
ru... Bu hat, bu günkü Anadolumuzun 
güney-güneydoğu sınırlarımızı hemen he 
men belirleyen çizgidir. Misak-ı Milli düşün 
cesinin temelleri ve ilk sınırları bu cephe 
de atılır. 25-26 Ekim 1918’de saldırıya ge 
çen İngiliz ve Arapları yenilgiye uğratır. 
Anadolu topraklarına girmelerini önler...

Bu savaş; 1. Dünya Savaşının son 
çarpışması ve son zaferidir.

Çünkü 30 Ekim 1918 de MONDOROS E 
MÜTAREKESİ imzalanır ve savaş resmen 
sora erer.

..... Sonrası malumdur, Mondros imza
lanır, ordularımız dağıtılır, topraklarımız 
işgal edilmeye başlanır.

Emperyalist devletler ülkemizi parçala
ma senaryolarını uygulamaya koyarlar... ■

Devamı yarın.... j

İ GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofseti/
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCİLIK
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Sağlıklı Kentler’den “Sigarasız toplum ve çevre bilinci” eğitimi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’in 
başkanlığını 
yürüttüğü Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği, sigarasız 
toplum bilincini 
yaygınlaştırmak 
amacıyla yürütülen 
bilgilendirme 
faaliyetlerine 
devam ediyor. 
Kaliteli yaşamın 
sırlarını ve deneyim
lerini insanlarla 
paylaşmak, sigara 
sız toplum seferber
liği başlatarak sigara 
ve sağlığa etkileri 
konularına dikkat 
çekmek ve yerel 
yönetimlerin konuy
la ilgili projeler geliş 
Örmelerini amaçla 
yan Sağlıklı Kentler 
Birliği, Bartın’da 
‘Sigarasız Toplum ve 
Çevre Eğitimi’ düzen 
ledi. Sağlık Bakanlı 
ğı Temel Sağlık Hiz 
metleri Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Haşan 

Irmak’ın açılış konuş 
masını yaptığı eğitim 
de, Hacettepe Üniver 
sitesi Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalı Öğre
tim üyeleri Prof. Dr. 
Nazmi Bilir ve Prof. 
Dr. Hilal Özcebe, 
Marmara Üniversite- 
si Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Elif Dağlı, Sakar 
ya Üniversitesi Öğre 
tim Görevlisi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. Pınar 
Pazarlı ye Dünya 
Sağlık Örgütü Tür 
kiye İrtibat Ofisi’n 
den Ulusal Tütün 
Kontrolü Program 
Sorumlusu Dr. Toker 
Ergüder konuşmacı 
olarak yer aldılar.
Temel Sağlık Hizmet 
leri Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Haşan 
Irmak, sigara nede 
niyle her yıl dünya
da 4 milyon, Türki 
ye’de ise 100 binin 
üzerinde insanın

hayatını kaybettiğini 
söyledi. Son yıllarda 
erkeklerde sigara 
kullanım oranının 
azaldığını, kadınlar
da ise ekonomik dü 
zey ve eğitim düzeyi 
nin artmasıyla bu 
oranın ciddi oranda 
arttığını ifade eden 
Irmak, sigaraya baş 
lama yaşının ilköğre
tim düzeylerine ka 
dar indiğini sözleri 
ne ekledi ve yeni 
tütün yasasıyla ilgili 
bilgiler verdi.
İki gün süren eğiti 
min katılımcıların
dan Hacettepe Üni 
versitesi Halk Sağlı 
ğı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Nazıtıi Bilir, katı 
lımcılara ‘Sigara 
Kullanımının Epi 
demiyolöjisi’ konu 
sünda bilgiler verdi. 
Dünyada 1.3 milyar 
sigara içen olduğu 
nu, Çin, Japonya ve 
Rusya'nın en çok 
sigara içen ülkeler 
arasında başı çektik 
terini ifade eden 
Bilir. 17 milyon kişi 
nin sigara içtiği 
Türkiye’nin de liste 
de ilk sıralarda yer 
aldığını vurguladı. 
1999 yılı verilerine 
göre ülkemizde si 
gara içme alışkan
lığının en yaygın 
olduğu grupları yüz 
de 74.3’lük oranla 

şoförler, yüzde 6.9 
oranıyla polisler, 
yüzde 67.7 oranıyla 
da gazeteciler olarak 
sıralayan Prof Dr 
Bilir, 2006 yılında 
Türkiye'de 107.9 mil
yar sigara tüketil 
diğini, sigaraya veri 
İen parayla 10 yılda 
otomobil, 25 yılda 
da ev alınabileceğini 
vurguladı.
Gençleri caydırıcı 
çalışmalar yapılacak 
Marmara Üniversite
si Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Elif Dağlı ise, 
‘Çok Uluslu Sigara 
Firmalarının Etkinlik 
leri’ başlıklı konuş
masında, tütün en 
düstrisinin ‘değiştik’ 
stratejisiyle çocuk
ları kullanarak sos 
yal sorumluluk faali 
yetleri yürütmeye 
çalıştıklarını ifade 
etti. Konuşmasında 
‘Tütün Kanunu’nun 
öyküsünü de 

aktaran Dağlı, yerel 
yönetimlerin aktif rol 
aldığı Sağlıklı Kent 
ler Birliği’nin, Tütün 
Kontrolü Yasası’nın 
uygulanmasında 
önemli rol oynaya
cağına inandığını 
belirtti. Birlik üyele 
rinin tütün kullanı 
mında belediyelerin 
rolü üzerinde bil
gilendirildiği eğitim 
de, belediyelerin 
öncelikle gençlere 
yönelik çalışmalar 
yapması gerektiği ve 
savunuculuk rolü 
üstlenerek, gençleri 
kötü alışkanlıklardan 
uzak tutacak faali 
yetlere yönlendirme
si gerektiği konusun 
da fikir birliğine varı 
lirken; yeni Tütün 
Mamullerinin Zarar 
larının Önlenmesi ve 
Kontrolü Hakkında 
Kanunu’nun uygu
lanması ve denetlen
mesinde de beledi 
yelerin önemli rol 
oynadığı bildirildi

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı, 
taıttta Mı :35,Ö0-YIL 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546 517 52 82

Devletin kişi başına elde ettiği 
gelBursa'da 1590,3 YTL

Türkiye nüfusunun 
yaklaşık ö'da birinirP 
yaşadığı/İstanbul, 
geçen yıl kişibaşına 
devlet elinin en azL 
uzandığı kent oldu. 
Devlet, geçerı4yıl kişi 
başına en az harca
mayı İstanbullu Âçin 
yaptı. 2007 içinde 
her İstanbullu dev 
lete ortalama 5 bin 
607,6 YTL kazandı 
rırken, devletin bu, 
kentte kişi başına 
yaptığı harcama u 
633,7 YTL'de kaldı. 
Maliye Bakanlığı ve 
Türkiye İstatistik 
Kulumu (TÜjjK) veli
leri üzerinden yap3 
tığı hesaplarrialara 
göre, İstanbul geçen 
yıl Merkezi Bütçe- jil 
Gelirlerinin yüzde,, 
37,19'unU tek başınâ 
karşıladı. Bu kentte, 
70 milyar 509 milyon 
380 bin YTL gelir 
elde edilirken, İstan
bul'a bütçeden yapı 
lan harcama tutarı 7 
milyar 967 milyon 
772 bin YTL oldu. 
İstanbul, bu rakam
larla toplam bütçe

giderlerinden yüzde 
3,92'lik pay alabildi. 
Adrese Dayalı Kayıt 
Sisteminde nüfusu 
‘12 milyon 573 bin 
836 olarak belirlenen 
İstanbul'da böylece, 
gteçen yıl kişj başına 
;5 bin 697,6 YTL gelir 
elde ejdıldi. Buna 
Aârsıhk^kişi başına

( orialâm^ 633,7 YTL 
' harcama, yapıcı.

> A tıkara', başkent ve 
memur şehri olma

* nıp da etkisiyle büt 
'» çeden kişi başına 2 
* |bin 973,6 YTL pay 

aldı. AnkaralIların, 
devlete katkısı ise ki 
şi Başına 5 bin 89,7 
YTL'olarak hesap
landı. İzrrıirin devle 
te ytaptığr katkı da 
kiştbaşıha 4 bin 
334,4 YTL olurken, 
devlette^ aldığı pay 
1083,7 YTL'de kaldı. 
Kocaeli'nin TÜPRAŞ, 
Petkim ve büyük 
sanayi tesislerinden 
kaynaklanan özel 
durumu nedeniyle 
devlete sağladığı 
gelir, kişi başına 
16 bin 83,9 YTL'yi

buldu. Bu kente 
yapılan kişi başına 
harcama ise
1140,1 YTL olarak 
gerçekleşti.
2007 bütçesinden 
kişi başına en, 
fazla pay, Tunceli 
ve Hakkari'ye-^1 
aktarıldı.
Devletin kişi başına 
387,6 YTL gelir 
elde ettiği Tünce \ 
li'de, kişi başına 
harcama tutarı 
3 bin 216,3 YTL 
oldu. Kişi başına 
gelirin 108,1 YTL 
olarak belirlendiği 
Hakkari'ye ise kişi 
başına 1917,9 YTL 
harcama yapıldı.
Kişi başına harcama 
tutarı, Trabzon'da 
1529,3 YTL, Diyar 
bakır'da da 1351,6 
YTL olarak hesap
landı. Buna karşın 
devletin kişi başına 
elde ettiği gelir, Bur 
sa'da 1590,3 YTL, 
Antalya'da 1347,5 
YTL, Diyarbakır'da 
331 YTL, Şırnak'ta 
165,6 YTL olarak 
gerçekleşti
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Market 
soyguncuları 

yakalandı
T.C.

J.GN.K. .
1 u JANDARMA KOVUTANUCl *

BURSA ! s _

L_JL__Ik^â 
Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
bir marketi soyan 
2 kişi, jandarmanın 
gerçekleştirdiği 
operasyonla 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Karacabey'in 
Harmanlı
Köyü'ndeki B.L.'nin 
marketine giren 
hırsızlar, muhtelif 
markalarda detar- 
jan, şampuan, 
ayçiçek yağı, şeker, 
çay, sigara ve kon-

tör çalarak kayıplara 
karıştı. Olayla ilgili 
tahkikat başlatan 
jandarma, 
şüphelilerin izini 
bularak, hırsızlık 
yaptığı belirlenen 2 
kişiyi göz altına aldı. 
Şahısların ev ve 
işyerlerinde yapılan 
aramalarda çok 
sayıda çalıntı mal 
ele geçirilirken, 
adliyeye sevk 
edilen E.E. ve R.K. 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Yalova'da bir polis 
memuru ile mimar 
arasında park etme 
yüzünden çıkan ve 
tarafların birbirine 
ateş etmesiyle 
silahlı kavgaya 
dönüştüğü öğrenilen 
olay, ölümle 
sonuçlandı.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa'nın Kestel 
ilçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesinde görev 
yaptığı ve yıllık 
izinde olduğu öğre
nilen 12 yıllık polis 
memuru Gökmen 
E. (32), Yalova'ya 
annesini 
ziyarete gitti. 
İddiaya göre, 
Gökmen E, 
otomobilini Fatih 
Caddesinde park

ettiği sırada, aynı 
yere aracını park 
etmeye çalıştığı ve 
korna çaldığı öne 
sürülen mimar 
Hüseyin Turgut 
ile tartıştı.
Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
üzerine taraflar 
birbirlerine taban

çayla ateş etti. 
Yalova'da müteah 
hitlik ve otopark 
işletmeciliği de 
yaptığı bildirilen 
Hüseyin Turgut, 
Gökmen E'nin 
silahından çıkan 
kurşunların başına 
ve ayağına isabet 
etmesi sonucu

ağır yaralandı. 
Ambulansla Yalova 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan Turgut, 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Gökmen E. 
gözaltına alındı. 
Zanlının 
sorgulamasının 
sürdüğü, olay 
sırasında Gökmen 
E'nin yanında olduğu 
ve polis memuru 
olduğu bildirilen 
eşinin de ifadesine 
başvurulduğu 
öğrenildi.
Hayatını kaybeden 
Hüseyin Turgut'un, 
Mimarlar Odası 
Bursa Şubesine 
bağlı Yalova İl 
Temsilciliği yöneti
minde görev 
üstlendiği bildirildi.

Orhangazi’de fidyeci operasyonu
İl

İ BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN i

9^1

î

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİLSmheMMZff |
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içindejYeni Devlet Hastanesi Altı B

Serçe Sokak 54 m2 2 dpkkan s
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çefcme katlı, içindeki 

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Öpünğe 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüp! Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondufmacışı arkası yerıi 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

t

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve
| Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Di

ŞEKER SI
'oğalgaz Poliçesi Yapılır.

I 
i

Mac/de ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Orhangazi’de, bir 
kişiyi başına çuval 
geçirip kaçırarak, 
ailesinden para 
isteyen fidyeciler, 
jandarmanın 
nefes kesen 
operasyonuyla 
saklandıkları çiftlik 
evinde yakalandı. 
Fidyeciler, kaçırıp 
zincirle bağladıkları 
gencin akrabaları 
tarafından linç 
edilmek istendi. 
Polisiye filmleri 
aratmayan olay, 
cuma gecesi saat 
23:30 sıralarında 
Orhangazi-Göl yolp 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
E.T. (21) ve K.H. 
(33), daha evvel 
tanıştıkları T.Ç.'yi 
(34) Orhangazi 
merkezinde zorla 
bir z^raca bindirerek 
kaçırdı. Araca 
zorla bindirdikleri 
T.Ç'nin kafasıqa 
çuval geçiren ye 
silahla tehdit eden 
E.T. ve K.H., şahsı 
göl yolu üzerindeki 
terk edilmiş bir 
çiftlik'evine götürdü. 
Burada T.Ç.'nin 
cebindeki 5 bin 
dolar ile 400 YTL

parayı ve cep 
telefonunu gasp 
eden iki zanlı, 
daha sonra 
T.Ç.'den, ailesini 
arayarak, 15 bin YTL 
parayı İstanbul 
Gaziosmanpaşa'daki 
PTT şubesine 
yatırmalarını 
söylemesini istedi. 
Silah zoruyla ailesi 
ni arayan T.Ç., 
para yı yatırma 
İarını istedi.
T.Ç. ailesiyle tele
fonda görüştüğü 
esnada, fidyecilere 
fark ettirmeden 
Kürtçe tutulduğu 
yeri söyledi. Ailesi 
durumu hemen jan
darma ekiplerine 
bildirdi. Jandarma, 
çiftlik evine 
operasyon düzenle
di. Çiftçilik ve 
hayvancılık yapan 
T.Ç'yi kaçıran iki 
zanlı ile jandarma ve 
olay yerine gelen 
akrabaları arasında 
ilk anda bir silahlı 
çatışma yaşandı. 
Olaya el koyan 
jandarma, nefes 
kesen operasyon 
sonucunda 
T.Ç.'yi kurtardı. 
Zanlılardan E.T.

yakalanarak gözaltı
na alınırken, diğer 
zanlı K.H. kaçmayı 
başardı. Jandarma 
tarafından 
yakalanan E.T., 
T.Ç.'nin akrabaları 
tarafından linç 
edilmek istendi. 
Jandarma duruma el 
koyup ortamı sakin
leştirdikten sonra, 
kaçan zanlının 
peşine düştü. K.H., 
kısa süre sonra 
ilçeye bağlı 
Cihanköy'de 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Fidyecilerin, 
T.Ç.'nin çiftlik 
evinde el ve 
ayaklarını zincirle 
bağladıkları 
ortaya çıktı. 
Zanlılarla birlikte 
bir adet kuru 
sıkıdan bozma 
tabanca ile ses 
değiştirici bir 
cihaz ve zincir ele 
geçirildi. T.Ç.'yi 
kaçırdıkları ve 
parası ile cep 
telefonunu gasp 
ettiği iddia edilen ve 
iki zanlı tutuklandı. 
Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

»SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatıla
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Türkiye işsizlik 
artışında 

dünya İkincisi
Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfe 
derasyonu (TİSK), 
Türkiye'nin son 10 
yılda işsizlik artışı 
oranlarına bakıldı 
ğında dünya İkincisi 
olduğunu belirledi. 
TISK'ten yapılan^ 
açıklamaya göre, 
TISK Araştırma 
Servisi'nce yapılan 
inceleme, 1997-2006 
döneminde işsizlik 
artışı açısından 
Türkiye'nin dünyada 
ikinci sırada geldiği
ni ortaya koydu. 
Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) 
tarafından yayın
lanan “Uluslararası 
Ekonomik Göster 
geler” dokümanının 
verilerine göre, küre
sel rekabet piyasa 
sında etkili olan 39 
ülkedeki işsizlik 
oranlarının 1997- 
2006 dönemindeki 
durumu karşılaş 
tırıldı. Karşılaştırma 
ILO tanımlı resmi 
veriler üzerinden 
yapıldı. Türkiye'de 
resmi işsizlik oranı

1997 yılında yüzde 
6,8 iken, 2006 yılında 
3,1 puan artışla yüz 
de 9,9'a yükseldi. Bu 
sonuçla Türkiye, sö? 
konusu dönemde 
işsizlik oranı 3,4 
puan artan Polon 
ya'nın ardından ikin
ci sırada yer aldı. 
-ÇOĞUNLUK 
İŞSİZLİĞİ DÜŞÜRDÜ- 
39 ülke arasında en 
iyi sonucu ise işsiz
lik oranını 10 yılda 
yüzde 20,6'dan 
yüzde 8,5'e indirerek 
12,1 puan azaltma 
başarısını gösteren' 
İspanya aldı. 39 
ülkenin 26'sı yani 
çoğunluğu son 10 
yılda işsizliği azalttı. 
İşsizlik oranı 
gelişmiş ülkeler 
genelinde 1,3 puan, 
AB-15'te 2,9 puan 
aşağı çekildi. 2006 
yılı resmi işsizlik ver
ilerine göre Türkiye 
yüzde 9,9 işsizlik 
oranı ile 39 ülke 
arasında işsizlik 
örâni en yüksek 
altıncı ülke konu
munda bulundu.

ELEMAN ARANIYOR
Umurbey Düğün Salonu’nda 

çalışmak üzere 
35 yaşını aşmamış

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaat Tel:

inş. Zeytincilik Ltd.Şti. 525 17 00

‘GeınlikKörfez’interiiette mpioıfegazelKifl

KUmNllK ve IIDMIIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Beledive Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛCRETSZKESİMHİZMETİMİZVARDffi

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
TefSlî 1148 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
GEMtf K SİNpiAİG^Itg

VENÜS SİNEMASI

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21).

Filmin Adı
KABADAYI 14.00 - 19.00 -21.30
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30 - 14.15 - 16.45 - 19.15 - 21.15
ATLAS SİNEMASI
BEYAZ MELEK 14.00-16.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Gemlikspor: 55 Bursa Fastlıne: 102

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Yıldızlar Basketbol 
liginde Bursa 
Fastlıne Spor Kulübü 
ile karşılaşan 
Geıplikspor maçı 
55-102 kaybetti.
Tekin Özibir'in 
başhekimliğinde 
yardımcı hakem Ali 
Kamil Berbest'in 
yönettiği maçın 
Masa hakemliklerini 
Atıf Al, Esra Fidan ve 
Serap Akyıldız yaptı. 
İlk periyodu 19-9 
yenik kapayan 
Gemlikspor ikinci 
periyotta da başarılı 
olamadı ve ilk yarı 
45-28 konuk takım

Orhangazi Gençlerbirligi uzatmalarda devrildil-2

1

M

< i

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Deplasmanlı Süper 
Gençler Liginde 2 
puanı bulunan 
Orhangazi Gençler 
birliği, Gemlik'te 
oynadığı maçta 
Nilüfer Belediye 
spor'a uzatma 
dakikalarında yediği 
golle 2-1 yenildi. 
Maça rakibine göre 
daha iyi ve kazanma 
hırsıyla başlayan 
Gençlerbirİiği, 18 

dakikada Uğur 
Gediz'in ayağından 
kazandığı golle 1-0 
öne geçti. İkinci gol 
için rakip kaleye yük
lenen Gençlerbirİiği, 
gelişen Nilüfer 
atağında kalesinde 
beraberlik golünü 
gördü ve ilk yarı 1-1 
kapandı, ikinci yarıya 
oyuncu değişiklik
leriyle başlayan 
Nilüfer Belediye, 
Gençler kalesinde 

gol aramaya başladı. 
Ust üste yakaladıkları 
pozisyonları gole 
çeviremeyeh Yeşil 
Beyazlılar, aradıkları 
gole uzatma dakika 

larında kavuştular. 
Köşe atışı sonrasında 
yaşanan karambolde 
topa son dokunan 
Ilhan kendisinin ve 
takımının ikinci golü 

nu attı ve Nilüfer 
Belediyespor saha 
dan 3 puanla ayrıldı. 
SAHA :
Gemlik Atatürk
HAKEMLER:
Şükrü Baş (7) 
Ferhat Kabaçalı (7) 
Serkan Küçük (7) 
O. GENÇLERBIRLİĞİ 
Ufuk (6) Murat (6) 
Hakan (5) Yiğitcan (5) 
İbrahim (5) Ahmet (5) 
Uğur Geriz (6) Kudret 
(6) Reha (4) (Haşan 3)

Turker (5) Turgay (5) 
(Onur 4)
NİLÜFER BELEDİYE : 
Gültekin (5) Taygun 
(5) Ömer (5) Semih a 
(4) (Mustafa 5) Burak 
(5) Özgür (5) Fatih (6) 
İbrahim (6) Ilhan (7) 
Samet (5) (Musa 5) 
Berhan (4) Yavuz 5) 
GOLLER : Dk. 18 
Uğuz Gediz (Orh. 
Gençlerbirİiği) Dk.
36-90+1 Ilhan 
(Nilüfer Belediye)
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Gemlikspor: 3 Yavuz Selim: 2

M®

yetmeyince maç 
Gemlikspor'un 
3-2 galibiyetiyle

Demir (5) Sezai (5) 
Adem Turu (5).Adem 
Karataş (4) (Rıdvan 
Gedik 5) Gökhan (4) 
(Muhammet 4) 
Mesut (6) Fatih (4) 
Tugay (6) Emrah 
Çelik (5) (Uğur 5) 
GOLLER : 
Dk. 3 Adem, 
Dk. 64-75 Adnan 
(Gemlikspor) 
Dk. 45 Emrah Dk. 84 
Uğur (Yavuz Selim)

da Adem'le 1?0 öne 
geçti. İlk yarıda 
uzatmaların oynan 
dığı anda Emrah 
Yavuz Selim'in bera 
berlik golünü attı ve 
devre 1-1 kapandı. 
İkinci yarıda sahneye 
çıkan Adnan 64 ve 
75 dakikalarda attığı 
gollerle Gemlikspor'u 
3-1 öne geçirdi.
Yavuz Selim'in 
Uğur'la bulduğu gol

sona erdi.
SAHA :
Gemlik Atatürk

HAKEMLER: 
Emre Akalın (6) 
Oktay Tosun (6) 
Serkan Taylan (6) 
GEMLİKSPOR : 
Servet (5) Rafet (4) 
(Mutlu 5) Mehmet (5) 
Faruk (6) Haşan (6) 
Muharrem (6) 
Cihangir (6) Samet (6) 
Adem (6) (İsmail 5) 
Burak (5) Adnan (8) 
YAVUZ SELİM : 
Ahmet (5) Emrah

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Birinci Amatör küme 
gençler liginde dün 
oynanan maçta 
Gemlikspor, Yavuz 
Selim'i Adem ve 
Adnan'ın attığı 
2 golle 3-2 yendi. 
Konuk ekibin golleri 
ise Emrah ve 
Uğur'dan geldi. 
Maça çok hızlı 
başlayan Gemlikspor, 
henüz üçüncü dakika

GEMLİKSPOR

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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 {2 86
Milli Eğt. Md. 513 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

1

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

■
K

OTOBÜS

Şehirlerarası ' 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz' 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 1637
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

B
HASTANELER

Devlet Hastanesi 51'7 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tpmokay 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

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

NÖBETÇİ ECZANE
28 Ocak 2008 Pazartesi 

ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 1/B

Tel: 513 37 16 GEMLİK •

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2964 

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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* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE
• HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
• GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
• ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
• PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
* DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin Lensine alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


Su deposuna su basan kuyuların enerji pompalarının kablolarını çaldılar

Hırsızlar mahalleyi 
susuz bıraktı

Hisar Mahallesi’ni besleyen 1000 tonluk su deposuna su basan 
kuyuların enerji pompalarının kablolarını keserek çalan hırsızlar mahal
leyi susuz bıraktı. Küçük Sanayi Sitesi altında bulunan BUSKİ'ye ait 3 
adet su kuyusunu besleyen yüksek gerilimli enerji hattına gelen hırsız 
ya da hırsızlar şalteri indirdikten sonra enerjisi kesilen trafodan su kuyu 
farındaki pompaları besleyen direkteki iki adet 10 ar metrelik trafo iniş 
bakır kablolarını keserek, kayıplara karıştı. İki ay öncede aynı yerde aynı 
şekilde kablo hırsızlığının yaşandığı öğrenildi. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Tankut Öktem’i yaşatmak
Her zaman söylerim.
Gemlik zor sanatçı çıkaran bir ilçe..
Gemlik’te doğmamasına karşın, Gem 

lik’i bilhassa Küçük Kumla’yı sevmiş ve 
eserlerini burada kurduğu atölyesinde 
yaratmış olan ünlü heykeltraş Prof. 
Tankut öktem’in dışında tanınmış bir 
sanatçımız var mı? Yok.

Tankut Öktem’i trafik kazasında kay
bettikten sonra yazdığım yazıda, kurduğu 
atölyenin kapanmamasını dilemiştim.

Devamı sayfa 5’de

Tankut Öktem’in 
yarım kalan eserleri 

tamamlanıyor
İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatı 

nı kaybeden "Devlet Sanatçısı" Ünlü heykeltraş 
Tankut Öktem’in İstanbul'da yaşayan kızları 
heykeltraş Oylum Öktem İşözen ve Mimar Pınar 
Öktem Doğan, babalarının Küçük Kumla’da bulu
nan atölyesine, çalışanlarına kol kanat gerdi. 
Atölyeye ve yarım kalan eserlere ne olacağı 
kaygısına düşen çalışanlar, Öktem’in kızlarının 
"Babamız yaşıyormuş gibi çalışmanıza devam 
edin" sözleriyle yeniden işe koyuldular. Syf 5’de

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Bu nasıl iş böyle....

MHP..
AKP..
Bahçeli'nin seçim meydanlarında attı 

ğı iple birbirlerine bağlandılar.
Önce Cumhurbaşkanı'm hep birlikte 

seçtiler..
Şimdi de türban için kolkola girdiler..
İnsanın aklına kötü kötü şeyler 

çağrıştırıyor bu durum..
Güzel güzel giden, Türkiye'ye hukuk

sal, sosyal ve ekonomik anlamda rahat 
hklar sağlayan "koalisyon"un yıkılışını 
anımsıyor musunuz?

Kim neden olmuştu yıkılmasına?
Bahçeli değil mi?
Valla paranoyak olma da dur.
Sonra ki gelişmeler de de Bahçeli'nin 

parmağını görünce..
Şeytan dürtüklüyor..
Sonra da bunları yazdırıyor insana..
Ama öncesi de var tabiî ki..
Öğrencilik yıllarıma uzanıyor 

belleğim..
Zaman tüneline giriyorum..
12 Eylül 1980'e giden süreci anımsıyo

rum..
O zamanlardan süzülenler de var 

bugünlere..
Akıncılarla - Ülkücülerin Türk-lslam 

sentezi etrafında buluşmaları..
Kolkola girip onlara göre solda olan

lara ortaklaşa saldırmaları.. '
Demek ki..
Temeller o zaman atılmış..
AKP'nin kadrolarına göz atınca da çok 

net görülüyor aslında bu temellerin 
üzerinde yükselen yapılar..

AKP ile MHP'nin işbirliğine diyeceği 
miz yok..

Onlar zaten aynı hedefe ayrı yollardan 
yürüyorlar..

Kavşaklarda da buluşuyorlar..
Şimdi de Türban Kavşağı'nda buluştu

lar..
Benim asıl sözüm bunlarla işbirliği 

yapıp alkışlayanlara..
İstanbul Medyası'na, Odalara, sonu 

İAD la biten iş adamı kuruluşlarına, entel 
aydınlara..

Yarın olacakları kestiremiyorlar..
Alıp ellerine kitabı ya da DVD'yi..
Bizden doğudaki İslam ülkelerinin ta 

rihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik 
gelişimlerine bakmıyorlar..

Oysa;
Türbanı serbest bırakmakla başlaya

cak her şey..
Aslında kimsenin bir derdi yok ki.
Türbanla başörtüsüyle..
Ama önce üniversitede getirilen 

"serbesti" diğer değer yargılarını da 
tetikleyecek..

Dalga dalga yayılacak..
Aydınlıkları örtecek..
Fırsat kollayanlar var..
Pusuya yatmışlar ağızlarını sulandı 

rarak, ellerini ovuşturarak "av"larını bek
liyorlar..

Dışarıda hava soğuk..
Kar geliyor..
Bir an önce gelse...
Ülkemin kara topraklarını örtse.. 
Mikropları öldürür mü?

Meteorolojimden kar uyarısı
Yurdun büyük 
bölümü beyaza 
büründü. Gece 
başlayan kar 
yağışı bir çok 
ilde etkili oldu. 
Kar ile birlikte bazı 
bölgelerde görülen 
sis ve buzlanma, 
kara ve hava 
ulaşımında.aksa 
malara yolaçtı, 
yüzlerce köy yolu 
ulaşıma kapandı. 
Hava sıcaklığının 
bir süreden beri 
sıfırın altında 30 
derecelere düştüğü 
Doğu Anadolu'da 
kar yağışıyla 
birlikte soğuk da 
nisbeten kırıldı. 
Bölgede en düşük 
hava sıcaklığı sıfırın 
altında 25 derece ile 
Kars'ta kaydedildi. 
Batman'ın Gercüş 
ilçesindeki Kırkat 
Göleti, soğuk 
nedeniyle dondu. 
Kar yağışı

Diyarbakır, Bitlis ve 
Bingöl'de de 
etkili oldu.
Samsun; Ordu, 
Gaziantep, Kahra 
manmaraş ve Amas 
ya'yı da etkisi altına 
alan kar, Yozgat'ta 
insanları adeta kar
dan adama çevirdi. 
Polis olası kazalara 
karşı halkı uyardı. 
Ulaşıma Kar Engeli 
Kar, hava ulaşımını 
da olumsuz etkiledi. 
Bazı uçak seferleri 
aksarken, İstanbul- 
Diyarbakır seferini 
yapan Türk Hava 
Yolları uçağı, Diyar

bakir'daki kar yüzün 
den Malatya Erhaç 
Havaalanı'na indi. 
Ardahan'da basket
bol sahası, buz pate 
ni pistine döndü, 
gençler de fırsatı 
kaçırmadı.
Bolu Dağı Tüneli'n 
de dün sabah saat
lerinde etkili olan 
kar ve sis, öğle saat- 
larında etkisini kay
betti, ulaşımda her
hangi bir aksama 
yaşanmadı.
Doğu Akdeniz'de 

Sağanak Yağış 
Yurdun büyük 
bölümü kar altınday

CİÎ SniHIllIMBİlif iîfilllll 
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, 
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 'Fa*: 513 17 94

ken Doğu Akdeniz* 
de sağanak yağış 
etkili oldu.
Özellikle Mersin, 
Hatay ve Adana'da 
üreticilerin olası su 
baskınlarına karşı 
duyarlı olmaları 
istendi.
Uludağ'da Kar 

Kalınlığı 127 
Santimetreye Ulaştı 
Bursa Uludağ’da kar 
kalınlığı 127 santi 
metreye ulaşırken, 
yağışlı havanın Çar 
şamba günü akşamı 
na kadar devam 
etmesi bekleniyor. 
Uludağ Meteoroloji 
İstasyonu yetkilile 
rinden alınan bilgiye 
göre; etkili yağışla 
birlikte yeni yağan 
30 santimetrelik 
karla birlikte kar 
kalınlığının 127 
santimetreye 
ulaştığı belirtildi. Bu 
durum işletmecilerin 
yüzünü güldürdü.

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


29 Ocak 2008 Salı HABER Sayfa 3

Su deposuna su basan kuyuların enerji pompalarının kablolarını çaldılar

Hırsızlar mahalleyi Diş Hekimi 
Özcan VURAL 

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

YazıYORUM

susuz bıraktı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Hisar Mahallesini 
besleyen 1000 
tonluk su depo
suna su basan 
kuyuların enerji 
pompalarının 
kablolarını 
keserek çalan 
hırsızlar mahalleyi 
susuz bıraktı. 
Edinilen bilgiye 
göre; Küçük 
Sanayi Sitesi 
altında bulunan 
BÜSKİ'ye ait 
3 adet su 
kuyusunu 
besleyen yüksek 
gerilimli enerji 
hattına gelen 
hırsız ya da 
hırsızlar şalteri 
indirdiler.
Enerjisi kesilen 
trafodan su 
kuyularındaki 
pompaları 
besleyen 
direkteki iki 
adet 10'ar metrelik 
trafo iniş bakır 
kablolarını 
kesen hırsız 
ya da hırsızlar, 
su kuyularını 
devre dışı 
bıraktılar.
Yaklaşık 2 ay 
kadar önce yine 
aynı yerdeki 
trafoda aynı 
şekilde kablo 
hırsızlığının 
yaşandığı 
öğrenilirken 
kuyulardan 
beslenemeyen 
100 tonluk 
depoda dün 
gündüz 
saatlerinde su 
azalmaya başladı. 
Hisar Mahallesi 
üzerindeki su 
deposunu kontrol 
eden BUSKİ 
elemanları

depoya su 
gelmediğini 
görerek Küçük 
Sanayi Sitesi 
alt kısmında 
bulunan su kuyu
larına gittiler. 
Burada gördükleri 
manzara karşısında 
şaşıran ve 
hırsızlık yapıldığını 
anlayan 
BUSKİ yetkilileri 
durumu İlçe 
Jandarma 
Bölük 
Komutanlığı'na 
haber verdiler. 
İki ay arayla 
ikinci kez 
kabloları kesilerek 
devre dışı bırakılan 
su kuyularına 
enerji taşıyan 
trafoda meydana 
gelen hırsızlık 
olayı Jandarma 
tarafından 
araştırılıyor. 
Dün akşam 
saatlerine kadar 
trafoda 
çalışmalarını 
sürdüren BUSKİ

ekipleri 
geç saatlerde 
trafoya yeni 
kablo çekerek 
pompaların

çalışarak su 
deposuna su 
basmasını 
sağladılar.

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.cöm

Cumhuriyet Halk Partisi'ni harcıyorlar....
Gazetelerde yayınlanan şu haberi okuyun...
"CHP’nln dün gerçekleştirdiği ilçe kongrelerin 

de olaylar yaşandı.
Baykal karşıtlarıyla taraftarları arasında yaşa 

nan tartışmalarda doz yükselince, sandalyeler 
havada uçuştu.

Yumrukların konuştuğu Samsun’daki kongre 
de, Cumhuriyet Halk Parti’li milletveki li Binici, 
adaylardan birisine kafa attı.

. CHP Samsun Merkez İlçe Olağan Kongresi’n 
de CHP Genel Başkan Adayı ve Samsun Milletve 
kili Haluk Koç, salona girer ken “Başbakan 
Haluk” sloganlarıyla karşılandı.

Sloganlar devam edince CHP Samsun Millet 
vekili Suat Binici grubun üzerine yürüdü.

Suat Binici, genel başkanlık yarışında Haluk 
Koç’u destekleyen ilçe başkan adayı kafa attı.

Binici’nin attığı kafa başkan adayının çenesini 
sıyırdı ve göğsüne isabet etti.

İki grup arasındaki kavga da bu andan sonra 
büyüdü.

Yumrukların konuştuğu kavgada, sandalyeler 
havada uçuştu.

CHP Şahinbey ve Havran İlçesi’ndeki kongre 
lerde de olaylar yaşandı."

Buna benzer rezaletleri televizyonda seyret
tikçe utanıyorum..

Ben; CHP üst yönetimini açıkça ayıplıyorum. 
Utanın....

Küçük hesaplarını ilçe düzeyine indirecek 
kadar küçüldüler..

Fikren anlaşamadığımız ancak medeni sınırlar 
içinde tartışabildiğimiz CHP’lilerin sayısı da az 
değil.

Derdim CHP ile değil CHP üst yönetimi ile...
CHP bu üst yönetimiyle Türkiye’nin gele

ceğine, iktidara talip olamaz.
Gireceği her seçimi kaybeder.
Eğer buna katılmıyorsanız ve ‘CHP üst yönetir 

mini eleştirmek CHP’yi eleştirmektir' gibi bir tavır 
içindeyseniz; gerçekten de sizinle tartışmaya 
gerek yok.

CHP üst yönetimi henüz kendisi demok rasi 
hazımsızlığı içindedir.

Kendi içinde demokrasi yok ki ülke için 
istesin..

Ben yıllardır soruyorum: ‘Bırakın AKP’nin neyi 
yanlış yaptığını; sizin progra mınız ne kardeşim?

Sizin hedefiniz ne?’ Açıklayın..
Lütfen siz de sorun kendi kendinize:
CHP üst yönetimi, şu konularda ne düşünü 

yor? Hiç duydunuz mu ?
Bu konularda Türkiye için somut hangi strate

jileri var:
Avrupa Birliği, nükleer enerji, Türkiye’nin eği 

tim sistemi, Kıbrıs meselesi, bankacılık ve finans 
sistemi, enerji politikaları...

Kendinize lütfen sormanızı önerdiğim soru da 
şu:

Öyle hamasi genel laflarla değil;
‘Bu konuyu ciddiyetle masaya yatıracağız; biz 

daha iyi yaparız çünkü biz laik ve cumhuriyetçi 
yiz’ şeklindeki laf ebeliği ile değil; net ve sade. 
Hangi politikaları var CHP üst yönetiminin?

Laf ebeliklerini bir kenara bırakırsak algılanan 
şu:

‘Ordu darbe yapsın. Biz de iktidara gelelim. 
Ben CHP’nin bu , Baykal - Özyürek - Sav 
üçlüsü’yle, hiçbir yere gideceğine inanmıyorum.

Ve CHP’ye yapılacak en büyük iyiliğin bu 
‘devrimci kimliğini tamamen yitirmiş’ ve sadece 
bu yönleriyle bile Atatürk’ün partisine yakışma 
yan yönetimin bir an önce, hemen, bugün, koltuk
larından ayrılıp yerlerini, dinamik, etkin, etkili, ge 
lecek konusunda geniş kitlelere güven veren bil
gili ve inançlı enerji dolu siyasetçilere bırakmala 
rının sağlanmasıyla yapılabileceğine inanıyorum.

Bu CHP yönetiminin AKP ile baş etmesi müm 
kün değildir... Her zaman dayak yer. Bundan 
sonra bu CHP kadrolarını Silahlı Kuvvetlerin de 
bir kez daha kurtarması artık kolay değildir.

CHP üst yönetimi bu tutucu ve gerici tavrıyla 
aslında Türk Silahlı Kuvvetlerini de zor durumda 
bırakmaktadır.

mailto:ozcanvural1933@hotrhail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te yaşanan 
spor sahası 
sorununu Öz 
Karadenizspor 
Kulübü çözmeyi 
bildi.
Öz Karadenizspor 
Kulübü yöneticileri 
Çevre yolu 

yakınında 
bulunan boş 
alanı sahibinden 
kiralayarak spor 
sahası olarak 
düzenlediler.
Gemlik'te spor 
kulüplerinin idman 
yapacak sahaları 
bulunmazken Öz 
Karadeniz yöneti

minin spor sahası 
yapmaları övgüyle 
karşılanıyor.
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin yeni 
imara açtığı 84 
dönümlük alan 
içinde yer alan ve 
okul yeri olarak 
belirlenen yerde 
geçici olarak spor 

sahası yaratan 
yöneticiler alanı 
doldurarak kale 
direkleri dikerek 
gençlerin idman 
yapmaları için 
saha yarattılar. 
Çalışmalarını bu 
sahada yürüten 
Öz Karadenizspor 
takım futbolcuları 

liglere rahat 
hazırlanma 
imkanı buldular. 
Önümüzdeki 
günlerde start ala
cak ikinci küme 
16-18 gençler 
ligine hazırlanan 
Öz Karadenizspor'un 
alt yapı sorumluları 
Erol Ayyıldız ile

Sezgin Mutlu, 
idman yapma 
olanağı bulan 
futbolcularının 
liglere daha iyi j 
hazırlanabildikleri^ 
ve başarılı olmak 
için çalışmaları 
sürdürüldüğünü 
söylediler.

AKP; Türban kamusal alana girmeyecek’
AKP Grup Başkan 
vekili Nurettin Canik 
li, türbanın kamusal 
'alana kesinlikle gir 
meyeceğini söyledi. 
AKP Grubu 23. 
Dönem Meclis'te her 
pazartesi basınla 
sohbet toplantılarını 
yeniden yapmaya 
başladı. Canikli, 
basınla yaptığı soh
bette Meclis'in bu 
haftaki çalışmaları 
ve gündemde yerini 
koruyan türbanla 
ilgili değerlendirme 
lerde bulundu.
Canikli, türbanın 
kamusal alanda 
serbest kalmasının 
sözkonusu bile olma 
yacağını belirterek, 
"AKP'nin böyle bir 
çalışması yok, gün

deminde yok gün
demde de hiç olma 
dı. Amacımız bu 
sorunu üniversiteler
le sınırlı tutmak. 
Gündemimizde yük
seköğretim dışında 
kamusal alan hiç 
yoktu" dedi. 
-KAYGILARI 
ORTADAN 
KALDIRMALIYIZ- 
Hazırlanan teklifin 
kamuoyundaki bü 
tün kaygıları yok 
edeceğini söyleyen 
Canikli, MHP'yle bu 
konuda mutabakata 
vardıklarını, CHP'nin 
de bu kaygılarına 
son vermesi gerek
tiği görüşünü dile 
getirdi. Canikli, 
"CHP de dahil bu 
kaygıları ortadan 

kaldırmamız lazım. 
Bu kaygıları ortadan 
kaldıracak, en mü 
kemmeli aranıyor. 
Çalışmalar onun için 
uzuyor. Türbanla 
ilgili yükseköğretim 
sorununun çözümün 
de yanlış anlamaya 
meydan vermeyen 
ifade bulmaya çalı 
şıyoruz" dedi.
-PARTİ 
POLİTİKALARI, 
PARTİ DİSİPLİNİ" 
AKP Konya 
Milletvekili Hüsnü 
Tuna'nın, türbanla 
ilgili sözlerinin parti 
disiplinine aykırı 
olduğu ve parti poli
tikalarına ters düştü 
ğünü de ifade eden 
Canikli, toplanan 
grup yönetim kuru

lunun Tuna için 
verdiği kararı da 
şöyle değerlendirdi: 
"Gündemdeki konu 
çok hassas bir konu. 
Arkadaşımızın açık
lamaları da parti poli 
tikalarına ters düşü 
yor. Herkesin bazı 
durumlarda çok dik 
katli konuşması gere 
kir. Biz milletvekil
lerinin düşüncelerini 
açıklamalarına karşı 
değiliz ama bu çok 
hassas bir konu. 
Bizim partimizin bir 
disiplini var." 
-ÖNCELİK 301 
DEĞİL, TÜRBAN" 
Canikli, uzun süredir 
Meclis'e gelmesi bek 
lenen Türk Ceza Ka 
nunu'nun, 301 mad
desinin ise türban 

sorununun çözümün 
den sonra Meclis 
gündemine geleceği
ni açıkladı.
Canikli öncelik
lerinin türban 
sorununun çözümü 
olduğunu kaydetti. 
-VAKIFLAR YASASI 
GENEL KURULDA" 
Meclis'in bu 
haftaki Genel Kurul 
gündeminin ilk ' 
sıralarında Vakıflar 
Yasası'nın aldığını 
belirten Canikli, 
Genel Kurul'un 
çalışma saatlerinin 
de MHP'nin önerisi 
doğrultusunda 
yeniden belirlendiği
ni söyledi.
Buna göre bu 
hafta Genel Kurul'un 
gündemi şöyle;

29 Ocak Sah gunu; 
geçen hafta görüş 
meleri yarım kalan 
İstanbul'da Piri Reis 
Üniversitesinin 
kurulmasına ilişkin 
yasa tasarısının 
görüşmelerine 
kaldığı yerden 
devam edilecek. 
Hemen ardından 
Vakıflar Yasası'nın 
görüşmelerine 
geçilöcek. Bu hafta 
ayrıca Araştırma 
Geliştirme Yasa 
Tasarısının da 
görüşülmesi 
bekleniyor. Genel 
Kurul bu hafta Sah 
günü 15-20, Çarşam 
ba ve Perşembe 
günü ise 13-19 
saatleri arasında 
çalışacak.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Tankut Öktem’i yaşatmak
Rahmetli Öktem ’in kızları, 

Pınar ve Oylum babalarının 
atölyesini kapatmayacak
larını, yarım bıraktığı birçok 
çalışma yı da tamamlayarak 
teslim ettiklerini söylemişler.

Tankut Öktem, kendini Ata 
türk heyekelleriyle tanıttı.

Bu heykellerle ünlendi.
Bilhassa Kurtuluş Savaşı 

mızı konu alan birçok heykel 
yaptı.

Kurtuluş Savaşı kahraman
larını, heykelleriyle en güzel 
şekilde tanıttı.

Askerimizin kahramanlıkla 
rını anlatan görkemli yapıtlar 
ortaya koydu.

Bunun için aranan bir yon
tucuydu. <

Habere göre, kızları Oylum 
ve Pınar, Küçük Kumla’daki 
baba atölyesini kapatmama 
kararı almışlar ve kolları sıva
yarak orada çalışan personel 
ile parçaları bitirilmiş olan 
heykelleri tamamlayarak yer
lerine teslim etmişler.

Oylum ve Pınar, çalışanlara 
“Babamız yaşıyormuş gibi 
çalışmalarınıza devam edin.” 
diyerek moral vermişler.

Güne Bakış
Kadri GÜLER ?

kadri_guler@hotmall.com .

Burhaniye Belediyesinin 
siparişi olan “İlk Şehit Ulu 
dağlı Recep”, KKTC 
Dipkarpaz beldesi Belediyesi 
için hazırlanan “Atlı Atatürk” 
heykeli, Eceabat İlçesi 
Parkına kona cak “Tarihe 
Saygı” heykeli. Barış 
Aksu’nun heykeli, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına ko 
nacak “Üç Mehmetçik” hey 
kelleri tamamlanarak yerler
ine konmuş.

Rahmetli Öktem’in kızların
dan Pınar Öktem Doğan, 
bakın ne diyor:
"En büyük amacımız ve 
isteğimiz, elimizden 
geldiğince onun misyo 
nununu devam ettirmek, 
onun var olan heykellerini 
Türkiye'nin dört bir 
köşesinde sergilemek.

Babamın da isteği buydu. 
Daha sonra bu 
atölyeyi onun adına bir müz
eye, heykel öğrencilerini bil
gilendiren bir 
eğitim yuvasına dönüştüre
bilmeyi amaçlıyoruz." 
Ben de yazdığım yazıda 
Tankut Öktem’in atölyesine 
sahip çıkılmasını istemiştim. 
Burası Uludağ Üniversitesi 
tarafından bir uygulama atol 
yesi olarak da kullanılabilir. 
Uludağ Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesinde açılacak bir 
bölüm ile bu atölye yaşatıla- 
bilir.
Bu da olmazsa Büyükşehir 
Belediyesi, Küçük Kumla 
Belediyesiyle birlikte bu atol 
ye’yi müze haline getirebilir. 
Tankut Öktem’in kızlarını 
babalarının eserlerine sahip 

çıktıkları için kutluyorum.

HIRSIZLARA BAK
Bunca yıldır gazetecilik! 
yapıyorum ama hırsızların bu 
türü az gördüm.
Adamlar BUSKİ’nin su pom
palarına enerji götüren bakır 
kabloları şerleti indirip elek
triği kestikten sonra 
çalmışlar.
Vatandaşın suları bu kış 
gününde azalınca hırsızlık 
olayı ortaya çıkmış.
Yıllar önce yine bu tür bir 
hırsızlık olayını haber yap
mıştık.
Yine kablo hırsızları, Borusan 
yönüne giden telefon kablo
larını keserek çalmışlardı. 
Hırszlığın osu, busu olmuyor. 
Adamlar kafalarına koyduk
ları her şeyi çalabiliyorlar. 
Teknolojiyi de yakından 
takip ediyorlar.
Hırsızlıkları artık bilgisayar 
üzerinden bile gerçekleştin 
yorlar.
Allah herkesi bu tür 
hırsızlardan 
korusun.

r------ «-- — ---- --- :-----------------------

Tankut Öktem’in yarım kalan eserleri tamamlanıyor ELEMAN ARANIYOR
İstanbul'da 6 
Aralıkta geçirdiği 
trafik kazasında 
hayatını kaybeden 
"Devlet Sanatçısı" 
Ünlü heykeltıraş 
Tankut Öktem’in 
mirasına kızları 
sahip çıktı. 
Öktem’in 
İstanbul'da yaşayan 
kızları heykeltraş 
Oylum Öktem 
İşözen ve mimar 
Pınar Öktem 
Doğan, babalarının 
Küçük Kumla’da 
bulunan atölyesine, 
çalışanlarına ve 
ortada kalan 
hayvanlarına kol 
kanat gerdi.
Ünlü heykeltıraşın 
ölümüyle "Ustasız" 
kalan, acı olayın 
üzüntüsünü 
üzerlerinden ata
madan atölyeye 
ve yarım kalan 
eserlere ne 
olacağı kaygısına 
düşen çalışanlar, 
Öktem’in kızlarının 
"Babamız yaşıyor
muş gibi çalış
manıza devam 
edin” sözleriyle yeni 
den işe koyuldu, 
iki kardeşin

öncülüğünde Burha 
niye Belediyesi'nin 
siparişi olan "İlk 
Şehit-Uludağlı 
Recep", KKTC'de 
Türklerle Rumların 
bir arada yaşadıkları 
Dipkarpaz beldesi 
için yaptırılan "Atlı 
Atatürk" anıtlarını 
tamamlayarak 
teslim eden atölye 
çalışanları, Öktem’in 
kendisi gibi trafik 
kazasında hayatını 
kaybeden şarkıcı 
Barış Akarsu'nun 
anısına yaptığı hey 
kel ile Kara Kuvvet 
leri Komutanlığı'nın 
bahçesine konula

cak "Üç Mehmetçik" 
anıtını tamamladı. 
Öktem’in en son 
çalıştığı eserler 
arasında bulunan, 
"Tarihe Saygı 
Projesi" kapsamın
da, Çanakkale Deniz 
Zaferi'nin 93. yıldö 
nümü olan 18 Martta 
Çanakkale'nin 
Eceabat ilçesinde 
açılacak parkın içine 
yaptırılan "Tarihe 
Saygı Heykeli"nin 
tamamlanması için 
de atölyede hum
malı bir çalışma 
yürütülüyor.
Atölye çalışanları 
bu heykelin ardın
dan Deniz 
Kuvvetleri 
Komutanlığı'nca 
sipariş edilen rölye 
fin çalışmalarına 
başlayacak.
Babasıyla birlikte 
geçirdiği kazada 
yaralanan ve 
sağlığına kavuşan 
Pınar Öktem Doğan, 
yaptığı açıklamada, 
"Babamın çalışma 
larını devam ettir 
mek, onu yaşatmak, 
atölyenin devamını 
sağlamak ve heykel
lerini, onun misyo 

nuyla yerlerine 
yerleştirmek bizim 
görevimiz" dedi. 
Doğan, babasının, 
ölümünden önce 
atölyede yarım 
kalan heykellerin 
bir çoğunun 
parçalarını 
bitirdiğini, sadece 
montajlarının 
yarım kaldığını 
söyledi.
Öncelikle bu 
heykelleri tamam
layarak teslim 
ettiklerine işaret 
eden Doğan, 
şöyle konuştu: 
"En büyük 
amacımız ve 
isteğimiz, elimizden 
geldiğince onun 
misyonununu 
devam ettirmek, 
onun var olan 
heykellerini Türki 
ye'nin dört bir 
köşesinde sergile
mek. Babamın da 
isteği buydu. 
Daha sonra bu 
atölyeyi onun adına 
bir müzeye, heykel 
öğrencilerini bil
gilendiren bir 
eğitim yuvasına 
dönüştürebilmeyi 
amaçlıyoruz."

Yeni açılacak çocuk kreşinde 
çalışmak üzere 

çocuk gelişimi mezunu 
(Önlisons- lisans mezunu) 
öğretmen adayı aranıyor 

700.00 - YTl + Sigorta
Tel: 0.506 509 20 78
KRŞIDI IJ€Kl€M€K YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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I Kütahya'da 9 kişinin 
I ölümüne ve çok sayı 
I da kişinin yaralan- 
I masına yolaçan tren 

kazası Meclis günde 
minde. DSP Denizli 
Milletvekili Haşan 
Erçelebi, Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım'a, son 
yıllarda artan tren 
kazalarının 
nedenlerini sordu. 
DSP Denizli 
Milletvekili Haşan 
Erçelebi, Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım'ın yanıtla*
ması istemiyle 
verdiği soru 
önergesinde, 
Kütahya'daki 
kazayla yeniden 
gündeme gelen 
tren kazalarını 
sordu. TCDD'nde 
son yıllarda tren 
kazalarının artış 
gösterdiğine dikkat 
çeken Erçelebi, 
Bakan Yıldırım'a şu 
soruları yöneltti: 
“TCDD'nda son yıl
larda tren kazaları 
artış göstermektedir. 
Nedenleri nelerdir? 
Bu konuda herhangi

bir çalışmanız var 
mıdır? Var ise bu 
çalışmalarınız nel
erdir? Pamukkale 
Ekspresi kazasının 
oluş nedenleri nel
erdir? Teknik bir hata 
var mıdır? Kazanın 
olduğu güzergahın 
bakım ve onarım 
çalışması en son 
hangi tarihte 
yapılmıştır? TCDD'da 
bakım ve onarım 
çalışmaları için 2002 
- 2008 yılları arasın
da yıllara göre 
bakanlığınızın 
bütçesinden ne kadar

kazalarının bu kadar 
sıklıkla yaşanma- 
masının nedenlerini 
araştırıyor 
musunuz?
Türkiye'deki tren 
kazaları teknoloji 
geriliğinden mi, 
yoksa yetişmiş tek 
nik eleman eksikli 
ğinden mi 
kaynaklanmaktadır? 
TCDD'ndaki 
tüm lokomotifler, 
vagon lar ve raylar 
ile taşınan yük ve 
yolcuların kasko 
sigortası var 
mıdır?”

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

Körfez Ofset
MMCU'fflBU-RMtU

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Serbest Kürsü

para ayrılmıştır? 
Ayrılan para yeterli 
midir? Bakanlığınız 
döneminde TCDD'nın 
bakım ve onarım- 
larının ihmal edildiği 
yönünde yazılı ve 
görsel basında 
haberler yer almak
tadır. Bu haberlerin 
doğruluğuna katılıyor 
musunuz? Sizce 
demiryolu taşı
macılığı tedavülden 
kalktı mı? Demiryolu 
taşımacılığının daha 
yoğun olduğu Fransa 
ve Japonya gibi 
ülkelerde Tren

Ürer KONAK
| (E) Tarih Öğretmeni

MİSAK-I MİLLİ (Milli Yemin)NİN KABULU 
28 Ocak 1920

Dünden devam ....
M. Kemal ise 19 Mayıs 1919'da SAMSUN'a çıkar..,. r 

“Anadolu lhtilali"ni başlatır. Sırasıyla Erzurum, Sivas 
kongreleri toplanır. Kararlar alınır. Önce Erzurum’da 
alınan “ULusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, par 
çalanamaz" ilkesi Sivas'ta pekiştirilir. Ankara'ya 
gelinir.

Yeni milletvekili seçimleri yapılır. M. Kemal, Erzu 
rum Milletvekili seçilir. Yeni seçilen arkadaşlarına 
Erzurum ve Sivas’ta alınan kararların bir 'Mudafaa-i 
Hukuk” grubu oluşturularak toplanacak olan “Son 
Osmanlı Mebusan Meclisi”ni kabul ettirilmesi karar
laştırılır. 12 Ocak 1920’de İstanbul'da meclis topla 
nır. Kendisi gidemez, tutuklanma ve gıyabında idam 
kararı verilmiştir.

İstanbul’a giden arkadaşlarıyla vatansever diğer 
milletvekillerinden oluşan “FELAH-I VATAN” (Vata 
nın Kurtuluşu) grubu oluşturulur. Bu grubun çalış
malarıyla Erzurum ve Sivas'ta şekillendirilmiş olan 
MİSAK-I MİLLİ kabul edilir.

Edirne Milletvekili Şeref Bey, teklifi meclise sunar. 
Düşman gemilerinin ve toplarının önünde, düşman 
süngülerinin altında, bu meclisçe büyük bir yiğitlikle 
kabul edilir kararlar... Şeref Bey’in şu konuşmasına 
dikkatinizi çekmek isterim: “Şimdi okuyacağım pey- 
man-ı millidir, (milli yemindir) Milletin yeminidir. Türk 
Milleti ya bu yeminin şartlarını yerine getirecek, ya 
da bu yolda tarihin huzurunda şerefle silinip gidecek 
tir. Fakat esir olmayacağız efendiler!”

Kararlar 28 Ocak 1920’de kabul edilecek, 17 ŞU 
BAT 1920’de dünyaya duyurulacaktır.

Misak-ı Milli Kararlar
- Türk Milletinin Kurtuluş Savaşında parolası 

olmuştur.
- Türk Milleti bu yemini gerçekleştirmek için müca 

dele etmiş, canlar vermiş, kanlar dökmüştür.
- Günümüz Türkiye’sinin sınırları bu kararlar 

çerçevesine göre çizilmiştir.
- Özetle şöyledir Misak-ı Milli Kararları
1- Osman Devleti'nin yalnızca Arap çoğunluğu bu 

lunan, 30 EKİM 1918 tarihli mütarekenin imzası sıra 
sında düşman ordularının işgali altında kalan bölge 
lerin geleceği halkının özgür biçimde vereceği oyla 
ra göre saptanmalıdır. Sözü geçen mütarekenin çiz 
diği sınır içinde dince, ırkça birlik, birbirine karşı say 
gı ve fedakarlık duygulan ile dolu, gelenekleri ile 
toplumsal çevrelerine tüm olarak bağlı, Osmanlı-İs 
lam çoğunluğunca oturulan bölgelerin tamamı ger 
çekten ya da hükmen hiçbir nedenle ayrılmaz bir 
bütündür.

2- Halkı özgür kalır kalmaz anavatana, kendi istek
leri ile katılmış Kars, Ardahan ve Batum için gerekir 
se tekrar halkoyuna başvurulmasını talep ederiz.

3- Türkiye ile yapılacak barışa bırakılan Batı Trak 
ya’nın hukuki durumunun tespiti de halkın tam bir 
özgürlükle verecekleri reye göre ortaya konulacaktır.

4- Hilafetin merkezi ve saltanatın başkenti İstanbul 
şehri ile Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehli 
keden uzak olmalıdır. Bu esas saklı kalmak şartıyla 
Akdeniz ve Karadeniz Boğazlarının dünya ticaretine 
ve ulaşımına açılması hakkında bizimle diğer bütün 
ilgili devletlerin oybirliği ile verecekleri karar geçer- 
lidir.

5- İtilaf Devletleriyle düşmanlan ve bazı ortakları 
arasında yapılan antlaşmalardaki esaslar çerçevesin 
de, azınlıkların hukuku, civardaki ülkelerdeki Müslü 
man ahalinin de aynı hukuktan yararlanmalı şartı ile 
tarafımızdan kabul ve garanti edilecektir.

6- Milli ve ekonomik gelişmeye imkan çerçevesin 
de girmek ve daha ileri ve modern bir şekilde işleri 
yürütmeyi başarabilmek için her devlet gibi bizim de 
tam bağımsızlığa ve özgürlüğe ihtiyacımız vardır. Bu 
hayatımızın ve geleceğimizin esasıdır. Bu nedenle 
siyasal, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırla
malara karşıyız. Hissemize düşecek borçlarımızın 
ödenmesi şekli de bu esasa aykırı olamaz.

Bu altı madde ile herşeyden önce ulusal ve bölün
mez bir Türk yatanının sınırları çizilmiştir. ABD Cum 
hurbaşkanı VVİLSON’un daha 1920’li yılların başların
da hazırlattığı bir haritada yurdumuzu dörde bölen 
Sevr’de de diğerlerinin ülkemizi nasıl bölüşmeyi dü 
şündüklerini unutmamalıyız. Daha o günler de Mi 
sak-ı Milli ’y i delmek, yok saymak için yapılan çaba 
lan görmeliyiz.

Günümüzde de aynı haritaların benzerlerinin orta 
lıkta dolaştıklarını görmekteyiz. Ama şu hiç birza 
man ünütuİmaladır: O günkü olağanüstü kötü koşul 
larda bile ülkesinin bölünmez bütünlüğünü sağlayan 
Türk Ulusu bunlara asla geçit vermeyecektir.
Kimsenin de gücü yetmeyecektir.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 tarafın
dan düzenlenen 
sağlık paneli, . 
vatandaşları 
‘Obezite ve Sağlıklı 
Beslenme’ konusun
da bilgilendirdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 ile 
Naturel Beslenme 
ve Kilo Kontrol 
Merkezi işbirliğiyle 
gerçekleştirilen pan
elde Kalp ve Damar 
Cerrahisi Uzman 
Doktoru Okan 
Özdemir, BursalIlara 

obezite ve sağlıklı 
beslenme konuların
da detaylı bilgiler 
verdi. Dr Özdemir, 
günümüzün ciddi 
sağlık sorunlarından 
olan ve pek çok 
insanın karşı karşıya 
kaldığı obezitenin 
(şişmanlık) en fazla 
ABD ve İngiltere’de 
görüldüğünü söyle
di. Dünya’da en az 
400 milyon kişinin 
‘obez’ sınıfına 
girdiğini belirten 
Ozdemir, 1.6 mil
yardan fazla kişinin 
de normal kilosunun 
üzerinde bir ağırlığa 

sahip olduğunu 
dile getirdi.
ÇOCUKLARDA 
OBEZ
Obezitenin 
çocuklarda da 
sıkça görülen bir 
rahatsızlık olduğuna 
değinen Uzm Dr

Okan Özdemir, 
dünyada yaklaşık- 
40 milyon çocuğun 
‘obez’ olduğunu, 
155 milyon çocuğun 
ise ‘aşırı kilolu’ 
sınıfına girdiğini 
anlattı. Obezitenin 
önemsenmesi

gereken bir sağlık 
sorunu olduğunu , 
vurgulayan 
Özdemir, “Yalnızca 
yaşamın belirli 
dönemlerinde 
değil, her zaman 
hağhklı beslenmeye 
dikkat edilmedir.

Dengeli 
beslenme,' 
ruh ve beden 
sağlığı açısından 
çok önemlidir ve 
kişinin zihinsel 
ve bedensel 
faaliyetlerini de 
etkiler” dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN "Eğitime 3 milyar dolarlık 

yatırım yapacağız"
UMURBEY HALI SAHA 

ve KAFETERYA

hi işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı, 
taılita Mı: İM 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546 517 52 82

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, bu yıl 
konsolide bütçeden 
yatırıma ayrılan 
payın 1,3 milyar YTL 
olduğunu kayded
erek, “Fakat biz tüm 
imkanlarımızı kulla
narak asgari 3 mil
yar dolarlık yatırım 
yapacağız. Kaynak 
neresidir derseniz 
Türkiye derim” dedi. 
Çelik, sivil toplum 
örgütleri, özel sektör 
ve kamu kaynakla * 
rını eğitim için sefer
ber etmek zorunda 
olduklarının altını 
çizdi.
Türk Eğitim Derne 
ği’nin (TED) 80. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle TED İncek 
Kampusunda düzen
lediği “80. Yıl. 
Uluslararası Eğitim 
Forumu: Eğitim 
Hakkı ve Gelecek 
Perspektifi” başladı. 
-HER YAZ 135 BİN 
ÖĞRENCİ BAŞKA 
İLLERDE MİSAFİR 
EDİLECEK- 
TBMM Başkanı Kök 
sal Toptan Forum’da 
yaptığı konuşmada 
yaşadığımız çağın 
eğitim ve bilim çağı 
olduğunu söyleye 
rek, eğitimin önem
ine dikkat çekti. 
Eğitimin ülkeleri 
yakınlaştırıcı ve barı 
şı sağlayıcı etkisinin 

de olduğunu ifade 
eden Toptan, “İnsan
lar eğitim için dün 
yanın diğer bir ucu 
na gidiyor, buruda 
bulunanlara kendi 
kültüründen bir 
şeyler götürüyor. 
Ayrıca orada öğren 
diklerini ülkesine 
döndüğünde kendi 
toplumuna aktarıyor. 
Bu kardeşliği barışı 
sağlıyor” dedi. 
Toptan, Milli Eğitim 
Bakanı Çelik’in ken
disine bu konu ile 
ilgili yeni projele 
rinden bahsettiğini 
anlattı. MEB’in proje
sine göre her yıl yaz 
aylarında Türkiye'nin 
doğu illerinden 100 
bin öğrencinin batı
da bulunan illerde 2 
aylığına misafir edile 
ceğini bu sayede 
Türkiye içerisindeki 
dostluk havasının 
pekiştirileceğini 
bildirdi. Toptan batı 
illerinde bulunan 35 
bin öğrencinin de 
yurtların imkanı doğ 
rultusunda misafir 
edileceğini kaydetti.
-TBMM BAŞKANI 
TOPTAN 
ALKIŞLANDI- 
Toptan, eğitim konu 
sunda önemli adım
lar atıldığını ve en 
fazla bütçenin de 
eğiteme ayrıldığını 
kaydederken, 

bütçenin daha da 
artırılmasının şart 
olduğunu söyledi. 
Toptan, eğitimde 
kalitenin de artırıl
ması gerektiğini vur
gularken, 8 yıllık 
olan zorunlu eğiti 
min de en kısa süre 
de 12 yıla çıkarıl
masının şart oldu 
ğunu söyledi. 
Toptan'ın bu sözü 
katılımcılar tarafın
dan alkış aldı.
-EĞİTİMİN ÜÇ 
BÜYÜK SORUNU 
Forumunu açılışında 
konuşan Milli Eğitim 
Bakanı Çelik, Kurtu 
luş Savaşı sırasında 
İstiklal mücadelesi 
verildiği belirtirken, 
Atatürk'ün savaş 
sırasında 1921 yılın
da Eğitim Kongre 
si'ni topladığını 
hatırlattı. Atatürk'ün 
eğitimi istikbal 
savaşı olarak gör 
düğünü ifade eden 
Çelik, “Eğitim istik
bal davamızdır, gele
ceğimizin devamı 
dır” dedi. Çelik, 
eğitime ideolojik 
olarak yaklaşanlarla 
değil, pedagojik 
olarak yaklaşanlar 
ile işbirliği içerisinde 
olduklarını kayded
erken, Türkiye'de 
eğitimin 3 büyük 
problemi olduğunu 
söyledi.
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Bursa’da yol 
verme kavgası 

2 yaralı

Gençlerin kavgasında kan aklı

Bursa'da yol 
verme meselesi 
yüzünden bir 
otomobilin önünü 
kesen 3 kişi, • 
sürücüyü darp 
edip arkadaşını da 
bıçakladı. • 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Kaphkaya 
Mahallesi'nde 34 EB 
2411 plakalı şirket 
aracının sürücüsü 
Doğan Arabacı (23), 
yol verme meselesi 
yüzünden 3 kişiyle 
tartıştı. Daha sonra 
bir otomobille 
Arabacı'nın kul
landığı şirket 
aracının önünü - 

kesen 3 şahıs, 
Arabacı'yı otomo
bilden indirip feci 
şekilde darp etti. 
Şahıslara engel 
olmak isteyen 
Doğan Arabacı'nın 
arkadaşı Şafak 
Uzunkavak da (23) 
kolundan bıçak
landı. Olaydan 
sonra kimliği 
belirsiz şahıslar 
kaçarken, yaralı 
2 arkadaş olay 
yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansıyla 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Polis, 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde kız 
arkadaşlarıyla 
kafeye giden 
gençlere sataşan 
grup, kafenin 
camlarını kırıp, 
kavga çıkardı. 
Olayda yaralanan 
bir kişi Bursa 
Devlet Hastanesi'ne

Çatıdaki kiremit! kaldırıp içeriye
giren hırsız parayı alıp kaçtı

Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde, 
çatıdaki kiremiti 
kaldırarak 
büfeye giren 
kimliği belirsiz 
hırsız, içerdeki 

kaldırılırken, 3 zanlı 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Kuruçeşme Mahallesi 
Sakarya Caddesi'nde 
meydana gelen olay
da; Onur E. (22) ve 
Barış T. (21) kız 
arkadaşlarıyla birlikte 
bir kafeye giderken 
bir grup gencin

60 YTL parayı 
alıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Canbolu 
Mahallesi
Bursa Caddesi'nde 
Burhan B.'ye 
ait büfenin 

sataşmasıyla 
karşılaştı. Bunun 
üzerine gençler kaf
eye kaçtı. Öfkesine 
hakim olamayan 
grup, kafenin cam
larını kırdı.
Olayda Onur E. 
yaralanarak Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı 
gencin sağlık duru

çatısına çıkan 
kimliği berlisiz 
bir kişi, çatıdaki 
kiremidi kaldırıp 
büfeye girdi.
Kasadaki
60 YTL parayı 
alan hırsız yine 

munun iyi olduğu 
öğrenilirken polis 
olayın zanlısı olarak 
Aydın A. (27), Akın G. 
(29) ve Recep S.'yl 
(29) gözaltına aldı. 
İşyeri yetkilisi * 
Ogün D. ise, 
zanlılardan 
şikayetçi oldu.
Olayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

çatıdan çıkarak 
kaçtı. İşyerinin 
sahibinin 
müracaatını 
değerlendiren 
polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN Cezaevi aracı uçuruma uçtu 2 ölü
il

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATUKveKİRAUKLARINIZİCİN BİZİARAYINIZ J

Bursa Yplu üzerinde Serbest Bölge girişi 
â 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)Yenı Devlet Hastanesi Altı
 Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Bitlis'in Adilcevaz 
ilçesinde, mahkum
ları taşıyan aracın 
uçuruma yuvarlan
ması sonucu 
1'i asker 2 kişi 
hayatını kaybetti, 
5'i asker 7 kişi 
yaralandı.
Kenan Ardıç yöneti
mindeki 06 AU 
3290 plakalı 
mahkum taşıma 
aracı, Adilcevaz- 
Erçiş yolunun 30. 
kilometresinde, 
yolun kaygan 
olması nedeniyle 
kontrolden çıktı.

Uçuruma yuvarlanan 
araçta bulunan 
Er Emrah Aykaç 
olay yerinde 
yaşamını kaybetti. 
Kazada, sürücü 
Kenan Ardıç, 
Başçavuş Tahsin 
Kurt, Er Emrah 
Yıldız, Er Fırat 
Özcan, Er Ercan 
Tekdemir, Uzman 
Çavuş Mikail 
Kura ve mahkumlar
dan Ersin Gültek ile 
Sait Pala yaralandı. 
Durumu ağır olan 
Başçavuş Tahsin 
Kurt ve sürücü

Kenan Ardıç, Van 
Yüzüncü Yıl Üniver
sitesi Araştırma 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Sürücü 
Kenan Ardıç'ın yolda 
yaşamını kaybettiği 
öğrenildi. Araçta 
bulunan ve 
yaralanan Er 
Emrah Yıldız, Er 
Fırat Özcan, Er Ercan 
Tekdemir, Uzman 
Çavuş Mikail Kura 
ve mahkumlardan 
Ersin Gültek ile Sait 
Pala, Adilcevaz 
Onkoloji astanesi'ne 
kaldırıldı.

i- ( 
I 
i

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

K.Kümlâ’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.

Tartıştığı karısını kolundan bıçakladı
Sivas'ta tartıştığı 
karısını kolundan 
bıçakladığı iddia 
edilen kişi gözaltına 
alındı.
Dün sabah saat 
08.45 sıralarında 
karakola giden 
H.V. (51) isimli 
kadın, kocası

S.V.’nin (58), 
kolundan 
kendisini bıçakla 
yaraladığını 
söyledi. Gözaltına 
alınan S.V., 
kahvaltı hazırlarken 
yanına gelen 
karısı ile tartıştık
larını, bu

sırada kolunu 
kaldırdığında 
elinde bulunan 
bıçağın koluna 
değdiğini, karısını 
bıçaklamadığını • 
söylediği öğrenildi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
devam ediyor.

i3 Macîde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 1021

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
Gemlik Karfet

• HŞİltlKMN İLK «OKLOK •IYAZİ «A*BtW»4
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Gelir artışı 
zamlar karşısında 

yetersiz kaldı
Türk-İş’in araştır
masına göre 4 kişilik 
bir aile için hesap 
lanan açlık sınırı 
694.01 YTL, yoksul
luk sınırı ise 2 bin 
260.63 YTL'ye ulaştı. 
Buna göre, çalışan
lar bir önceki yıla 
göre bugün 76 
YTL'si mutfak harca
ması olmak üzere 
toplam 248 YTL aile 
bütçesinden daha 
fazla harcama yap
mak durumunda 
kalıyor. Elektrik, 
doğalgaz, su ve 
ulaşım gibi zamların 
aile bütçesine ağır 
yük getirdiğini savu
nan Türk-İş, dar ve 
sabit gelirli kesim
lerin gelir artışının 
zamlar karşısında 
yetersiz kaldığını 
söyledi. Türk-İş'in 
yaklaşık 20 yıldır her 
ay düzenli olarak 
yapılan "Açlık ve 
Yoksulluk Şınırı" 
araştırmasının 
sonuçları açıklandı. 
Ocak 2008 ayı 
sonuçlarına göre, 4 
kişilik bir aile için 
hesaplanan açlık

sınırı 694.01 YTL ve 
yoksulluk sının 2 bin 
260.63 YTL tutarına 
ulaştı.
Böylece çalışanlar 
bir önceki yıla göre 
bugün 76 YTL mut
fak harcaması ve 248 
YTL gıda ile birlikte 
diğer zorunlu harca
maları için aile 
bütçesinden daha 
fazla harcama yap
mak durumunda 
kalıyor. Bazı ürün
lerin fiyatlarında 
Ocak 2008 itibariyle 
gözlenen değişim şu 
şekilde oldu: 
"Süt ve yoğurt fiyatı 
bu ay değişmedi . 
ancak peynir fiyatı 
yüzde 1.31 oranında 
arttı. Et fiyatı 
değişmezken, tavuk 
fiyatı yüzde 25.48 
oranında artışla kilo
gram fiyatı 3.25 
TL'ye yükseldi, 
yumurta fiyatı ise 
aynı kaldı. Balık ve 
sakatat fiyatlarında 
ciddi bir değişme 
olmadı. Meyve-sebze 
grubu ortalama fiyatı 
geçtiğimiz aya göre 
yükseldi.

DEVREN SATILIK

Faal durumda 
devren satılık 

mobilya dükkanı
EskiPazarCad.No^GemlikJBURSA

TEL:0.224 51320 61
MUiıMte «.5emlikk0rfezgazeiesi.com

KURBANLIK ve RDAKUK
Kendi Özel besimiz Kûfbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛCRElSZIEİMHİZffllİZVm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel:513114!CepTel:0.532779 9194

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

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

KABADAYI 14.00 - 19.00 -21.30
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30 - 14.15 • 16.45 19.15-21.15
ATLAS SİNEMASI 
BEYAZ MELEK 14.00 - 16.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

5emlikk0rfezgazeiesi.com
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29 bin lise mezununa
mali müşavirlik yolu

Hükümet, sayıları 29 
bin olan serbest 
muhasebecilere mali 
müşavirlik yolunu 
açmaya hazırlanıyor. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda olan Türk 
Ticaret Yasa 
tasarısının yasalaş
ması halinde serbest 
muhasebecilerin 
çalışma alanları 
çok daralacak.
Türk Ticaret Yasa 

tasarısına göre, ön 
lisans seviyesinde 
eğitim görenler ile 
ticaret lisesi mezunu 
serbest muhasebecil
er, açılacak sınavda 
başarılı olmaları 
halinde mali müşavir
lik yapabilecek 
Hükümet, sayıları 29 
bin olan serbest 
muhasebecilere mali 
müşavirlik yolunu 
açmaya hazırlanıyor. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda olan Türk 
Ticaret Yasa 
tasarısının yasalaş
ması hafinde serbest 
muhasebecilerin 
çalışma alanları çok 
daralacak. Bâsel 
2'nin de devreye gire
ceği düşüncesiyle 
hükümet bir sınavla 
serbest muhasebe
cilere mali müşavir

olma hakkını verecek. 
Öte yandan, hazır-, 
lanan kanun taslağın
da mayıs ayında 
seçim süreci başlaya
cak olan Türkiye 
Serbest Muhasebeci, 
Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları 
Birliği'nin (TÜRMOB) 
delege sistemi 
değiştiriliyor.
Serbest muhasebeci 
ve mali müşavirliğe 
ilişkin yasal düzen
leme 1989 yılında 
çıkarılan 3568’ sayılı 
yasada düzenleniyor. 
Bu yasaya göre ön 
lisans seviyesinde 
öğrenim görmüş 
kişiler ile ticaret lis
esi mezunları serbest 
muhasebecilik yapı 

yorlar ancak "mali 
müşavir" unvanını 
kullanamıyorlar. Daha 
çok şirketlerin kay
dını tutuyorlar, dene
tim yapma yetkileri 
yok.
Serbest muhasebeci 
mali müşavir ola
bilmek için ise 
hukuk, iktisat, maliye, 
işletme, muhasebe, 
bankacılık, kamu 
yönetimi ve siyasal 
bilimler dallarında 
eğitim gören fakültel
erden mezun olmak 
gerekiyor. Mâlı" 
müşavirler bağımsız 
rapor hazırlayıp 
denetim 
yapabiliyorlar.
TÜRMOB'un kayıtları
na göre şu anda 29 
bin serbest muhase

beci ve 40 bin 757 
serbest muhasebeci 
mali müşavir 
bulunuyor.
Maliye Bakanlığı 
"serbest muhasebe
cilik, serbest 
muhasebeci mali 
müşavirlik ve yeminli 
mali müşavirlik 
kanununda, değişiklik 
yapılması hakkında" 
bir kanun taslağı 
hazırladı.
15 maddeden oluşan 
bu taslağın geçici 
11. maddesinde, 
bu yasal düzenle 
meden önce serbest 
muhasebeci olanların 
açılacak sınavlara 
girmeleri ve başarılı 
olmaları halinde mali 
müşavir unvanına 
sahip olmalarının önü 
açılıyor. Kanun yürür
lüğe girdikten sonra 
serbest muhasebecil
er iki yıl içinde açıla
cak serbest mali 
müşavirlik sınavına, 
serbest muhase 
becilik stajına 

devam edenlerden 
başarılı olanlar da 
bu tarihten itibaren 
yine iki yıl içinde 
açılacak mali 
müşavirlik sınavları
na girmeye hak 
kazanacaklar.

Açlık sınırı 
694 YTL oldu
Dört kişilik bir 
ailenin "açlık sınırı" 
olarak kabul edilen 
aylık asgari gıda 
harcaması, Ocak'ta 
694,01 YTL'ye ulaştı. 
Yoksulluk sınırı 
olarak tanımlanan, 
gıda toplam aylık 
harcama tutarı 
ise 2 bin 260,63

YTL'ye ulaştı. 
Türk-İş'in her ay 
düzenli olarak yap
tığı araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
dört kişilik bir aile 
için hesaplanan 
açlık ve yoksulluk 
sınırı tutarları Ocak 
ayında artışını 
sürdürdü. Bu yıl 
ücret ve maaş 
artışları ağırlıklı 
olarak 2008 yılı 
enflasyon hedefi 
temel alınarak 
artırıldığı için, dar ve 
sabit gelirli kesim
lerin yoksullaşma 
süreci devam ettiği 
vurgulandı. Çalışan
lar önceki yılın aynı 
ayına göre mutfak 
harcaması için 76 
YTL ve gıda ile bir
likte diğer zorunlu 

harcamaları için aile 
bütçesinden 248 
YTL daha fazla 
harcama yapmak 
durumunda kaldı. 
ZORUNLU 
HARCAMADAKİ 
ARTIŞ 247,80 YTL 
Ocak 2008 itibariyle, 
ek ödeme ve sosyal 
yardım zammı dahil 
olmak üzere, en 
düşük emekli aylığı; 
Bağ-Kur’da 436 YTL, 
SSK’da 558 YTL ve 
Emekli Sandığı’nda 
733 YTL olarak 
gerçekleşti. Çalışan 
işçinin en az ücreti 
ise net asgari ücret 
olmak üzere 482 
YTL olurken, 
memurlarda en 
düşük maaş tutarı 
828 YTL olarak 
belirlendi. Buna 
karşın son bir yılda 
net ele geçen asgari 
ücretteki 78,52 YTL 
ile en düşük hizmetli 
maaşındaki 124,56 
YTL artış, dört kişi
lik ailenin zorunlu 
harcamasında bir 
yılda meydana gelen 
247,80 YTL artışın 
çok gerisinde kaldı

“Kan ünitesi” ders kitaplarına girdi
Kan bağışı, ilköğretim 
müfredatına giriyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Türk Kızılay 
Derneği'nin başlattığı • 
'Toplumda Kan Bağışı 
Bilinci Oluşturma 
Projesi' kapsamında 
önümüzdeki yıl Din 
Kültürü, Sosyal 
Bilgiler, Fen ve Tek 
noloji, Türkçe ve 
Biyoloji ders kitap 
larında kan bağışı ile 
ilgili üniteler yer ala
cak. Kızılay tarafın
dan hizmet içi eğitime 
alınacak öğretmenler, 
çocuklara kan bağışı 
nın önemini ve top 
lumsal faydalarını 
anlatacak.
Türkiye'de gönüllü 
kan bağışı istenilen 
düzeyde değil. 
Türkiye'nin yıllık kan 
ihtiyacı 1.5 milyon 
ünite iken bunun 
ancak üçte biri 
bağışlar yoluyla 
karşılanabiliyor.

Türk Kızılay 
Derneği'nin çalış
malarıyla bağış mik
tarı her geçen gün 
artıyor. 2006 yılında 
ülke genelinde 455 
bin 661 ünite kan 
bağışı yapılırken 
2007'de bu oran 
yüzde 20 artarak 545 
bin 703 üniteye çıktı. 
2009'da Türkiye'nin 
ihtiyacının taıtıamım 
gönüllü bağışlarla 
karşılamayı 

amaçlayan Kızılay, 
bunun için birçok 
proje yürütüyor. 
Kızılay, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile de, 
'Toplumda Kan Bağışı 
Bilinci Oluşturma 
Projesi'ni uygula
maya koydu. Bu kap
samda Din Kültürü, 
Sosyal Bilgiler, Fen 
ve Teknoloji, Türkçe 
ve Biyoloji ders kita
plarında kan bağışıyla 
ilgili üniteler yer ala

cak. Önceden hizmet 
içi eğitime alınan 
branş öğretmenleri, 
ilköğretim öğrenciler
ine kan bağışının 
önemini anlatacak. 
Öğretmenler ve okul 
aile birlikleri 
aracılığıyla velilere de 
ulaşılarak bu kişilerin 
bağış yapmalan 
sağlanacak. Bağış 
kampanyaları düzen
lenerek bu kişilerin 
düzenli kan bağışı 
yapmalarına çalışıla
cak.
Gaziantep Bölgesel 
Kan Merkezi Müdürü 
Gökhan Özboz, 
Kızılay bünyesinde 
görevlendirilen 70 
kan bağışçısı 
kazanımcısının ülke 
genelinde gerekli 
eğitimlere başladığını 
söyledi. Söz konusu 
5 branştaki öğretmen
lerin büyük 
bölümünün hizmet içi 
eğitimden geçirildiği

ni belirten Özboz, 
Gaziantep ve 
Osmaniye'de eğitim- 
lerin tamamlandığını, 
kendilerine bağlı 8 
ildeki eğitim çalış
malarının ise 
sürdüğünü bildirdi. 
Özboz, hizmet içi 
eğitimden geçen 
ilköğretim öğretmen
lerin önümüzdeki yıl
dan itibaren müfreda
ta uygun bir şekilde 
kan bağışını ders
lerinde işleyeceklerini 
belirtti. Kan bağışı 
konusunda toplumda 
birçok yanlış inanışın 
bulunduğuna dikkat 
çeken Özboz, 
"Dersler sayesinde 
öğrencileri kan bağışı 
konusunda bilgilendi
receğiz. Öğretmenler
imiz ve okul aile bir
liklerinin çalışmalarıy
la da velilerimizin 
yanlış bilgilerini 
düzelteceğiz. Bağış 
kampanyalarıyla özel

likle velilerimizin 
gönüllü bağışçı 
olmalarını temin ede
ceğiz." diye konuştu. 
Şişmanlamak ya da 
zayıflamaktan kork
tuğu için; zayıf veya 
şeker hastası olduğu 
ya da aspirin kul
landığı için hiçbir 
zaman kan 
veremeyeceğini 
düşünen çok 
sayıda kişinin bulun
duğuna dikkat çeken 
Özboz, kan vermenin 
şişmanlık ya da 
zayıflığa bir etkisinin 
bulunmadığını ifade 
etti. Aspirin ya da 
bazı ilaçları kullanan 
kişilerin de belirli 
koşullar sağlandığın
da kan verebileceğine 
vurgu yapan 
Özboz, insanlara 
kan bağışının fay
dalarını anlatmak 
için her türlü fırsatı 
değerlendirdiklerinin 
altını çizdi.
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Geniz eti, 
bademcikten 
daha tehlikeli

2025’te Türkiye'nin yüzde t şişman olacak

Aileler tarafından 
çok iyi bilinmeyen 
geniz eti büyümesi, 
çocuklarda yaygın 
bilinen bademcikten 
daha ciddi sorunlara 
yol açabiliyor.
Nişantaşı KBB 
Merkezi'nden Doç. 
Dr. Erhun Şerbetçi, 
geniz etinin uykuda 
solunum durmaları, 
kulak iltihapları, 
çocuk sinüzitleri, yüz 
ve diş gelişme 
bozuklukları gibi 
hastalıklara neden 
olabildiğini söyley
erek “Geniz eti ilta- 
haplarını önemli bir 
sorun haline getiren 
ise bademcik iltihap
larında olduğu kadar 
tanının kolay konu
lamaması” dedi.
Halk arasında geniz 
eti olarak bilenen 
“adenoid” dokusu ile 
ilgili büyüme ve iîta- 
haplanma sorunları 
özellikle 3 ile 7 yaş 
arasındaki çocuklar
da daha sık görülüy
or. Büyüyerek burun 
boşluğunu arkadan 
tıkayan geniz eti 

sorunları genellikle 
kendisini inatçı 
burun tıkanıklığı, 
ağzın sürekli açık 
kalması ye horlama 
gibi belirtilerle gös
teriyor.
Geniz etinin badem
cikten daha tehlikeli 
olduğunu belirten 
Nişantaşı KBB 
Merkezi'nden Doç. 
Dr. Erhun Şerbetçi, 
“Geniz eti tıpkı 
bademcikler gibi 
vücudun bağışıklık 
sisteminin bir 
parçasıdır ve dokusu 
da aslında aynı 
bademcik gibi lenf 
yapısındadır. Üst sol
unum yolunun 
savunmasında rol 
oynayan geniz etinin 
bademcikten en 
önemli farkı çok 
büyük olması 
halinde çocuk burun 
boşluğunu tıka
masıdır. Ancak her 
burun tıkanıklığı da 
geniz etine bağlı 
değil'dir.Endoskopik 
muayene ile ayırıcı 
tanı yapmak gerekir” 
dedi.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve İzmir 
Tabip Odası işbir- 
liğiyle yürütülen 
sağlık panellerinin 
yeni dönemi 
başladı. Sağlıklı 
Beslenme ve 
Obezite konusunu 
jşleyen Prof. Dr. 
Candeğer Yılmaz, 
modernleşme ve 
sağlıksız beslen
menin yol açtığı 
şişmanlamanın, 
dünyanın en büyük 
salgın hastalığı 
olduğunu söyledi. 
Prof. Yılmaz, En 
çok düşük gelir 
grupları, kadınlar ve 
kentlerde görülen 
şişmanlığın neden
lerinin başında 
yüzde 50 ile alkol- 
beslenme değişik
liği, hareket azlığı, 
çeşitli ilaçlar ve 
doğum gibi çevre 
faktörlerinin 
geldiğini söyledi. 
Şişmanlığın yüzde 
35'inin kalıtsal, 
15'inin ise 
genetik nedenlere 
dayandığını belir
tirken, yapılan 
araştırmalara göre 
2025’te dünya 
nüfusunun dörtte 
birinin, Türkiye 
nüfusunun yüzde 
40’ının, ABD'nin ise

tamamının şişman 
olacağını ortaya 
koyduğunu söyledi. 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve İzmir 
Tabip Odası işbir- 
liğiyle yürütülen 
sağlık panellerinin 
yeni dönemi başla 
dı. Sağlıklı Beslen 
me ve Obezite 
konusunu işleyen 
Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz, modern
leşme ve sağlıksız 
beslenmenin 
yol açtığı şişmanla
manın, dünyanın 
en büyük salgın 
hastalığı olduğunu 
söyledi. Geçtiğimiz 
yıl 9 mahallede 
gerçekleştirilen ve 
2000’in üzerinde 
kadının izlediği 
sağlık panellerinin 
10'uncusu Buca 
Kuruçeşme 
Mahallesi'ndeki 
Ege İhracatçılar 
Birliği İlköğretim 
Okulu'nda yapıldı.

Kuruçeşmeli 
kadınların büyük- 
ilgi gösterdiği pan
elde Ege Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Endokrinoloji ve 
Metobolizma 
Hastalıkları Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz, "Sağlıklı 
beslenme ve 
obezite" konusunu 
işledi. Özellikle ev 
hanımlarının büyük 
ilgi gösterdiği etkin
likte, dinleyiciler, 
Prof.Dr. Yılrrıaz'a 
sorular sorarak 
bilgi edindiler. 
Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz, modern
leşen dünyada, 
sağlıksız beslenme 
sorununun ve buna 
bağlı olarak-bir 
takım hastalıkların 
ortaya çıktığına 
dikkat ekti. Prof. Dr. 
Yılmaz, yeterli ve 
dengeli beslen
menin sağlıklı 

olmanın temel şartı 
olduğunu ifade 
ederek, "Günümüz 
de şişmanlık, 
dünyanın en büyük 
salgın hastalığıdır. 
En çok düşük gelir 
gruplarında, kadın
larda ve şehirlerde 
görülen şişmanlığın 
nedenleri arasında 
%15 genetik, % 35 
kalıtsal ve % 50 
alkol, beslenme 
değişikliği, hareket 
azlığı, çeşitli ilaçlar, 
doğum gibi 
çevresel faktörleri 
sayabiliriz" dedi. 
TEHLİKE KAPIDA 
Yapılan araştırma 
lara göre 2025 yılın
da dünya nüfusu
nun dörtte birinin, . 
ABD'nin %100'ünün 
şişman olacağına 
dikkati çeken Prof. 
Dr. Candeğer Yıl 
maz, Türkiye nüfu 
sunun ise %40'ının 
şişmanlık hastalığı
na yakalanacağını 
söyleyerek, 
"2000'de % 22, 
2002'de % 25.5 olan 
şişmanlık oranı 
rakamı 2005'te 
%30 olarak 
gerçekleşti. Bu 
da gösteriyor ki 
obezite ve şişmanlık 
hızla yayılıyor" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜü 
LU 2

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

I
K

OTOBÜS_______

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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_________ 613 36 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 1637
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.Sag.Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 46 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 46 21 -111
Su Arıza Yalnız 186

7
TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

NÖBETÇİ ECZANE
29 Ocak 2008 Salı 

VEZİROĞLU ECZANESİ 
E. Dinçer Mh. Irmak Sok. 

No: 25 Tel: 5136049

Gemlik Kmez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2965 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLERİ

* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAM
* GİRİŞ ÇELİK KAPI |BM|
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ SgI1

• ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN --------

« PVC PENCERE
* BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA ।
* BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
• DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin kensine ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

30 Ocak 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

15 yaşındaki özürlü genç Karsak Boğazı mevkiinde TIR’ın altında kaldı

Özürlü genç trafik kurbanı
Seyfettin ŞEKERSOZ

Annesiyle gittiği 
teyzesinin evinden 
uzaklaşan özürlü 
Ali Hikmet Aydın’a 
(15) Karsak Boğazı 
mevkiinde TIR 
çarptı. Aydın, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Annesi Emine Aydın 
ile birlikte önceki 
gün akşam saat
lerinde Pazar 
Caddesi sonunda 
evi olan teyzesine 
giden Ali Hikmet

Aydın, gezmek 
amacıyla evden 
uzaklaştı. Geri 
dönemeyen ve uzak
laşmaya devam 
eden özürlü genç 
nerede olduğunu 
bilemeden İmam 
Aslan Tesisleri’nin 
yakınlarına kadar 
gitti. Burada yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Ali Hikmet 
Aydın, saat 19.00 
sıralarında Orhan 
gazi istikametinden 
gelen TIR’ın 

çarpmasıyla olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Sokaklarda 
özürlü çocuklarını 
arayan Aydın ailesi 
gelen acı haberle 
bir anda yıkıldı.
6 yıldan beri Ata 
Mahallesi’nde bulu
nan Bursa Zihinsel 
Özürlü Çocukları 
Koruma Derneği 
tarafından rehabilita
syon kurslarına 
devam eden Ali 
Hikmet Aydın'ın 
hayâtını kaybetmesi

Özürlüler Okulu’nu 
da yasa boğdu. 
Bugün doğum 
günü olan ve 
okulunda arkadaşları 
ve öğretmenleri 
tarafından doğum 
günü hazırlıkları 
yapılan ancak 
trafik kazasına 
kurban giden Ali 
Hikmet Aydın'ın 
cenazesi dün öğle 
namazını müteâkip 
Hamidiye Köyü 
mezarlığında 
toprağa verildi

Kadri GÜLER 
kadri guler@hotmall.com

Güne Bakış

Büyük mağazacılıkta bir yıl
Özdilek Gemlik Tesisi’nin önümüzdeki 

günlerde birinci yılını dolduracağını dün 
basına verilen yemekte öğrendik.

Günler ne çabuk geçmiş.
Biz günlük uğraşı içinde onca olay, 

onca haber ile boğuşurken, yaşananları 
unutuyoruz.

Yeni bir haber eskisini unutturuyor.
Gemlik Körfez Gazetesi olarak yazar 

/arımızla davete katıldık.
Bu bir tanışma davetiydi aslında.
Bir sohbetti. Devamı sayfa 5'de

Oduncuların husumeti kanlı bitli
■^İlçemiz Yeni Mahalle semtinde dün saat 16.30 sıralarında geçmişte araların
da sürtüşme yaşanan iki oduncunun birbirleriyle karşılaşması kanlı bitti. 
Odunculuk yapan Nihat Burcu (46) evine giderken karşılaştığı ve daha önceden 
de aralarında bir husumetin yaşandığı bildirilen Hakan Eker ile aynı sokak 
üzerinde karşılaşmasıyla başlayan tartışma sonucunda Hakan Eker yanında 
taşıdığı bıçakla Nihat Burcu'yu sol bacağından bıçaklayarak olay yerinden 
kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı Nihat Burcu Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılırken, olaydan sonra kayıplara kaçtığı belirlenen Hakan Eker 
kısa bir süre sonra olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

Haber ; Ercüment ESEN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmall.com
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Gemlik Özdilek bir yaşında...
Kar yağıyor..
Hava soğuk..
Türkiye'de 2000 köyün çevreyle bağlantısı 

kesiliyor..
Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor..
Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret edi 

yor..
Yanında gelen bizim eski ve yeni Dışişleri ba 

kanlarının kadim dostu Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Dora Bakoyanni, "Ben Türkiye'nin, 
AvrupalI Türkiye için en iyi büyükelçinin İstan
bul'un (Ekümenik) Ortodoks Patriği olduğunun 
farkına varması gerektiğine inanıyorum. 
Ekümenik Patrik bir Türk vatandaşı.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin ateşli 
savunucusu. Türkiye'nin bu (ekümenik) patriklik 
kuruntunun hayatta kalmasını sağlaması gereki 
yor. Bu, Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nun 
yeniden açılması, yeni kuşak rahiplerin yetişme
si, din öz gürlüğünün kabul edilmesi demek. 
Niyetli olunduğuna inanıyorum." diyor.

Türban dillerde pelesenk olmuştu şimdi AKP- 
MHP dayanışmasıyla gerçekleşecek olan 
anayasal düzenlemeyle "koruma"altına alınıyor..

Ergenekon adıyla yeraltında faaliyet gösteren 
bir örgüt çökertiliyor.

Üyeleri tutuklanıyor..
Türk Telekom'un Lübnanlılara satılan 

hisselerinin üçte biri Suudilerin kontro lüne 
geçiyor.

Yani iletişim ağı yabancıların denetiminde.. 
İletişim istihbarat demek..
Finans sektöründe İtalyan, Yunanlı bilcümle 

yabancı hisselerin büyük bölümünü satın alı 
yor..

Eli kanlı terör örgütü parlamentodaki uzan
tısıyla devlete kafa tutuyor..

Tarikatlar, cemaatler toplumu bir ur gibi sarı 
yor..

Kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor.. 
Türkiye'nin su sorunu çözülecek mi? 
Umutla bekliyoruz..
Gemlik Özdilek bir yaşına girdi..
Mağaza müdürü mutluluğunu gazetecilerle 

paylaştı..
Oradaki gazeteci dostlarla yerli ve yabancı 

sermayeyi konuştuk..
Yüzde yüz yerli sermayeyle yabancı lara nal 

toplatan Özdilek gururumuzu okşadı..
Kimimiz dedik Özdilek tedarikçilerini asla 

üzmez..
Kimimiz dedik Özdilek önsezileri ve girişimci 

yapısıyla bugünlere geldi..
Kimimiz Özdilek kaliteden ödün vermeyen üre

tim anlayışıyla ülkeye önemli miktarda döviz gir
disi sağlıyor dedik./

Ama hepimiz bir de şöyle dedik.
Çalıştırdığı personelin tamamını Gemlik'ten 

istihdam ederek ilçe ekonomisine ciddi anlamda 
katkıda bulundu..

Yabancı sermayenin ülkenin ekonomisine gire 
rek yurttaşın parasını emdiği bir dönemde Özdi 
lek'in yaşamasını hepimiz gönülden istedik..

Dağlar karla kaplandı..
Mikroplar ölecek..
Doğa canlanacak..
Toprak bereketlenecek..
Ama.. Ulusumuz da..
Nedense kardeşlik türküleri söylenmiyor..
Politikacılar barışı zedeliyor..
İnsana..
Elimiz kınlaydı da oy vermeseydik dedirtiyor.. 
Demesine de..
Onlar da "biz" değil miyiz aslında...
Hani var ya meşhur yumurta tavuk hikayesi..
Toplum mu politikacıyı seçer..
Politikacı mı toplumu ezer..
Çık işin içinden çıkabilirsen....

Zeytin üreticisinde
yönetim arayışı sürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
16 Şubat 2008 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
seçimleri için 
alternatif görüş 
toplantıları sürüyor. 
Ziraat Odası'nda bir 
araya gelen zeytin 
üreticileri ve köy 
muhtarları Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu ile 
Ziraat Odası Başka 
nı Ali Çelik'in de 
katılımıyla durum 
değerlendirmelerini 
sürdürdüler. 
Yapılan görüşmel
erde 16 Şubat'ta 
yapılacak seçim
lerde Marmara bir- 
lik'in nasıl daha iyi 
yönetilebileceği,

Gemlik'in oluşturu
lacak listeden nasıl 
en iyi şekilde fayda 
lanabileceği ve 
Birlik genel merke 
zinde Gemlik'in en 
iyi şekilde nasıl 
temsil edilebileceği

fflBHIffllMlHifflilffl
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 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

konuları masaya 
yatırılarak görüşül 
dü. Seçimlere henüz 
zaman olmasına 
rağmen ortakların 
benimseyeceği 
bir yönetimle 
Marmarabirlik

Genel Merkezinde 
daha güçlü 
temsil edilebilmek 
için önümüzdeki 
günlerde de bu 
tür toplantıların 
yapılacağı 
bildirildi.

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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CHP İlçe Başkanı Cem Güler, Büyükşehir sınırları içinde yer alan 
Belde belediyelerinin kapatılma kararı ile ilgili görüşlerini açıkladı 

Güler; “Beldelerin 
kapatılması yanlıştır”

Yasa gereği alınan kararın beldeleri zor durumda bırakacağını 
söyleyen CHP İlçe Başkanı Cem Güler, “Türkiye İstatistik Enstitü 
sü'nce geçtiğimiz günlerde açıklanan nüfus sayımına göre nüfusu 
2000 'in altına düşen ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine giren 
beldeler kapatılacak. Bu kapsamda Gemlik 'e bağlı olup, Büyükşehir 
belediyesi sınırları içerisinde yer alan Umurbey, Kurşunlu ve Kumla 
Belediyeleri kapatılarak Gemlik'ten yönetilecekler.” dedi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan Vural

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
nüfusu 2000'in 
altında olan ve 
Büyükşehir sınır 
lan içinde yer 
alan Belde 
belediyelerinin 
kapatılma kararı 
için yaptığı açıkla
mada "Beldelerin 
kapatılması 
yanlıştır" dedi. 
Bilindiği gibi 
AKP Hükümeti'nin 
2005 yılında 
çıkardığı 5393 
sayılı yasa uyarın
ca; Türkiye İstatis
tik Enstitüsü'nce 
geçtiğimiz günlerde 
açıklanan nüfus 
sayımına göre 
nüfusu 2000'in 
altına düşen ve 
Büyükşehir Bele
diyesi sınırları 
içerisine giren 
beldeler kapatıla
cak. Bu kapsamda 
Gemlik'e bağlı 
olup, Büyükşehir 
belediyesi sınırları 
içerisinde yer alan 
Umurbey, Kurşunlu 
ve Kumla belediye 
leri kapatılarak 
Gemlik'ten 
yönetilecekler.
Yasa gereği alınan 
kararın beldeleri

zor durumda 
bırakarak oralarda 
yaşayanları mağdur 
edeceğinin altını 
çizen Cem Güler, 
"Bu karar; AKP 
Hükümeti'nin 
demokrasiye, 
halkın kendini 
yönetmesi ilkesinin 
özüne aykırı aldığı 
yanlış kararlardan 
biridir. Gerekçe 
olarak her ne 
kadar belde bele
diyelerinin verim 
sizliği gösteriliyor
sa da, birçok 
AKP 'li Büyükşehir 
belediyesinin rant 
meydanlarıyla, 
ihale yolsuzluk
larıyla ve kentleri 
çarpık kentleşmeye 
teslim ederek

talan edilmesine 
göz yumması yanın 
da belde belediye 
terin verimsizlikleri 
bahanesinin 
inandırıcılıktan ne 
denli uzak olduğu 
açıktır. Küçük yer
leşim birimlerinde 
seçimleri kazan
makta güçlük 
çeken AKP'nin 
bu yasayı çıkar
maktaki gerçek 
amacı, bu yerleşim 
birimlerini cezalan 
dırarak AKP’li 
Büyükşehirlere 
bağlamak ve Büyük 
şehir meclislerinde 
sayısal üstünlük 
sağlamaktır" dedi. 
Ayrıca AKP'nin 
çıkardığı bu yasay
la niyetinin kendisi

dışında hiçbir siya 
si anlayışa yaşam 
hakkı vermeyerek 
Türkiye 'yi bir parti 
devletine dönüştür 
mek istediğinin 
açıklığına değinen 
Güler, "Büyükşehir 
yasasıyla ellerinde
ki önemli gelir 
kalemlerini Büyük 
şehir'e devretmek 
zorunda kalan ve 
adeta kolu kanadı 
kırılan belde beledi 
yelerinin bu zor 
koşullarına karşın 
birçok büyük şehir 
belediyesinden 
daha başarılı çalış
malara imza atması 
nı içine sindireme 
yen AKP Hükümeti, 
aldığı bu kararla 
demokrasiye 
ve yerinden 
yönetim ilkesine 
inanmadığını ve 
halkına güven
mediğini açıkça 
göstermiştir. 
İnanıyoruz ki 
önümüzdeki yerel 
seçimlerde oy 
kullanacak 
yurttaşlarımız 
bu hatalı kararın 
hesabını sandıkta 
soracak ve 
AKP’ye unuta 
mayacağı bir 
ders verecektir" 
şeklinde konuştu.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Türbanın sonul...
Sanmayın konu sadece basit bir kılık 

kıyafet bir konusudur.
Bunu çok aşan bunun ötesinde 

sonuçlar doğurabilecek bir konu.
Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği 

durumlar gerekçe olarak kullanılmakta.
Toplumun değerler sistemi bir fırsat 

olarak kullanılıyor.
Çoğu zaman masum talepler,haklı 

şikayetler çıkış yolu yapılarak, bir basit 
Üniversitenin yolunu açmak işi olduğu 
söylenir ama bizi nereye götürür bunun 
hesabını yapmak mümkün olmaz.

Bizim toplumumuzun ezici bir çoğun
luğu Müslüman bir toplumdur..

1979’da İran’da meydana gelen dar
benin ardından din siyaset ilişkisi yeni bir 
anlayışla ele alınmaya başlanmıştır.

Bu devrimin ardından Bu uluslar arası 
gelişmelerle de desteklenerek din-siyaset 
ilişkisi farklı bir şekilde karşımıza 
çıkarılmıştır.

Cumhuriyet rejimi Türkiye’ye özgü bir 
din anlayışı getirdi.

Din insanların dinidir.
Devletin dini olmayacak kararı alındı.
Türkiye Cumhuriyeti’ne karakterini 

veren laiklik anlayışıdır.
Bu devleti kuranlar bunu biliyordu.
- Bir anı şöyle; 1950’de demokrasiye 

geçerken İsmet İnönü’ye erken harekete 
geçiyoruz eleştirisi yöneltildikti

İsmet Paşa ise “Bunu yaşayacağız ve 
aşacağız” dedi.

Ancak iktidara gelecek partinin liderine 
Celal Bayar’a bir ricada bulundu:

“Celal Bey sizden tek ricam laikliğe 
dokunmayın.”

Bayar ise “Elbette öyle olacak biz de 
bu anlayışla Atatürk’ün yanında yetiştik” 
dedi.

Ne Demirel ne de Turgut Özal böyle bir 
çabanın içine girmedi.

Daha iktidara gelmeden laiklikle ilgili 
görüşlerini dile getirdiler.

İktidara geldikten sonra biraz daha 
dikkatli ama aynı amaca ve açılıma 
yöneldiklerini dile getirdiler.

Şimdi bu iktidar için neden takiyye 
kavramının kullanıldığını herkes anladı.

Başörtüsünün arkasına saklanarak tür
ban siyasallaştırılıyor.

Türban meselesi Türkiye dışından 
teşvik edilen bir şey.

Bu dayatmaya Türkiye'nin 
Anayasası'nın kapıları açılıyor.

Bu süreç nasıl kontrol edilecek bilin
miyor. İnanın yapanlarda bilmiyor..

Türban düzenlemesi önemli siyasi 
gelişmelere yol açacak.

Abbasi ve Vahabi anlayışın Anadolu’ya 
dayattığı bir üniformadır.

Kuran’ın İslamiyeti değildir. Başka bir 
şeydir. Din için değil siyaset için geliyor.

Üniversitelerle sınırla olacakmış, kamu 
hizmeti verenleri kapsamayacakmış.

Nerede yazıyor bu?
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin 

güvencesini bir yasa hükmüne bağladılar.
Olayın özü şu AKP’nin başındakiler 

laiklik ilkesinden sıkıldılar.
Ve şimdi bunu değiştirmek için 

harekete geçtiler.
Sonları iyi olur inşallah..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Damak tadı Köfte-cTEfe açıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Köfte tarzında 
damak tadını 
sevenlerin uğrak 
yeri olması 
beklenen 
Köfte-ci Efe

dün müşterilerinin 
hizmetine açıldı. 
İstiklal Caddesi 
(Uzmanlar Tıp 
Merkezi) karşısında 
kalabalık bir 
davetlinin 
katılımıyla açılan

Köfte-ci Efe'nin 
açılış kurdelesini 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
birlikte yaptılar. 
Her açılan

işyerinin, Gemlik 
ve yaşayanına 
yeni bir çehre 
ve iş imkanı 
yaratacağının 
altını çizen 
Kaymakam Baygül 
işyerini damak

zevkini bilenlere 
hizmet amacıyla 
açan Hakan ve 
Serkan Kurkur 
kardeşlere 
hayırlı iş ve müşteri 
dileğinde bulundu. 
Özel yapılan

Kasap Köftelerin 
müşterinin 
hizmetine 
sunulduğu Köfte-ci 
Efe'de yenilen 
köftelerin tadının 
damakta kalacağı 
görülüyor.

Gemlik Lisesi’nden emekli olan Beden Eğitimi öğretmeni Yalçın Siper’e okul arkadaşları yemek verdiler

Yalçın Hoca’yı arkadaşları unutmadı
Gemlik Lisesi’nden 
bir süre önce 
emekli olan 
Beden Eğitimi 
öğretmeni Yalçın 
Siper’i okul 
arkadaşları 
unutmadı.
Atamer Turiştik 
Tesisleri’nde
Yalçın Siper 
onuru’na yemek 
düzenleyen 
Gemlik Lisesi 
yönetici ve öğret
menleri, aynı 
okulda 24 yıl 
öğretmenlik yapan 
arkadaşlarına 
gecenin anısına 

bir plaket verdiler. 
Gemlik Lisesi 
Müdürü İsmail 
Çokal ve eşi ile 
birlikte oturan 
Yalçın ve Sema 
Siper gece boyunca 
okul anılarını 
anlattılar.
Okul öğretmenleri, 
aralarında topladığı 
parayla alınan bir 
altını da emekli 
olan Yalçın 
Siper’e 24 yılın 
anısına taktılar. 
Gemlik Lisesi 
öğretmenleri gece 
boyu müzik 
eşliğinde eğlendiler.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Büyük mağazacılıkta birinci yıl
Özdilek Gemlik Mağazası’nın 

genç işletme müdürü ile birlikte 
yaklaşık bir buçuk saat sohbet 
ettik.

Hüseyin Özdilek’in mağaza 
cılık serüvenini genç bir gaze 
teci iken yaptığı söyleşi ne 
deniyle Gürhan Çetin kaya ’nın 
ağzından dinledik.

İnan Tamer ağabey’in Tür 
kiye’nin ilk sanayi kuruluş 
larından olan Kafoğlu Sabun 
Fabrikası’ndaki perakendeci 
sektöründeki tecrübelerinden 
sektörde yaşanan değişimi 
öğrendik.

Özcan Vural ağabeyim ise 
İstanbul’dan yeni döndüğün
den, Tan kut Oktem kazasında 
yaralanan damadı ve kızı ile 
olayın oluş şeklini anlattı.

Bir buçuk saatin nasıl 
geçtiğini anlayamadık.

Babam, Gemlik’in Cumhuri 
yet döneminin ilk esnafların
dan dı.

Yunan Gemlik’i işgal ettikten 
sonra, Küçük Kumla’da imam 
olan dedemle birlikte Yunan 
zulmünden kurtulmak için 
Kızılhaç’ın Gemlik’e gönderdiği 
gemiyle İstanbul’a zorunlu göç 
etmişler.

Kurtuluş Savaşı sonrasında 
ise köylerine döndüklerinde, 
evlerinin Yunanlılar tarafından

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com ,

yakıldığını, köyün ikinci camii 
nin yandığını görünce, Gem 
lik’ten kaçan Rumların boş ev 
lerine yerleşmek istemişler.

Balkanlardan müdadele 
sonucu Gemlik’e göç edecekle 
re ayrılan bir eve yerleşmişler.

Ancak, Gemlik'te kurulan 
heyet, bizimkileri evden çıkar
mış.

Bir başka ev, yine aynı so 
nuç. Sonunda kiralık bir ev 
bulup yerleşmişler.

O günlerde kaçan Rumların 
Bahkpazarı semtindeki kilise 
lerini, şehre gelen Türkler ca 
miye çevirmişler.

Dedem İmam Hüseyin 
caminin ilk imamı olmuş.

Bu bana anlatılan bu.

de o

Babam ise caminin karşısın
da bir bakkal dükkanı açmış.

Rahmetli 1908 doğumluydu.
1981 yılında öldü. Ölümüne 

kadar mesleğini sürdürdü.
Biz de kardeşlerimle birlikte 

onun bakkal dükkanının, mani
fatura mağazasının tezgahların
da büyüdük.

Gıda perakende sektörünün 
değişimini çocukluk günlerinde 
yaşadım.

Öğretmenliğimde ise arka 
daşlarımızla birlike “Öğretmen
ler Tüketim Kooperatifi”ni ku 
rarak ilçeye ve öğretmenlere 
hizmet ettik.

Büyük mağazacılık Gem 
lik’e 1990’lı yıllarda geldi.

Mahalle bakkallarına karşı, 
önce kooperatifler kuruldu.

Öğretmenler Tüketim Koo 
peratifi, Azot Mensupları Tüke 
tim Kooperatifi, bir de Gemlik 
Tüketim Kooperatifi adı altında 
üç önemli tüketim kooperatifi 
vardı.

Ardından, bugünkü Özer 
Eczanesi’nin yerine Kamar 
Alışveriş merkezi açıldı.

O da enflasyonlu yıllarda 
ayakta kalabilmenin zorluğunu 

yaşadı.
Derken, daha büyük pera 

kende gıda satış mağazaları 
teker teker ilçeye gelmeye 
başladı.

Migros ve BİM sonraları 
ŞAYPA

Bunlar Kamar’ların da bat
masına neden oldu.

Gemlik’in nüfusu çevresin
deki belde ve köylerle 100 bin 
sayılır.

Burada yatan potansiyeli 
gören Hüseyin Özdilek, büyük 
bir yatırımla Gemlik Ozdilek’i 
açtı.

Gemlik Özdilek, tabiiki kü 
çük işletmelerin sonunu da 
getirdi.

Artık mahalle bakkalının 
süpermarkete karşı ayakta kal 
ması olanaksız.

Gemlikli küçük esnaf bunu 
göremedi. Biz gördük ve 1970’1i 
yıllarda uyardık.

Dinletemedik.
Kooperatifçiliğe bile komü 

nizm dediler.
Oysa büyüyen kapitalizmdi 

ve küçük işletmeleri yok edi 
yordu.

Özdilek Gemlik’e renk kattı.
Kaliteyi getirdi.

Şehrin dışında modern işlet
meciliğin güzel örneğini gös
terdi. Birinci yılı kutlu olsun.

ACI KAYBIMIZ
II

İMİ lıiı trafik Ira sonucu ^elliğimi özürlü kardeşimiz

Ali Hikmet AYDIN’a
Allah’tan rahmet diler, kederli ailesinin

acısını paylaşır, başsağlığı dileriz
Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği

Yönetim Kurulu Adına
Tamer SİVRİ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Veteriner Hekimleri 
Odasfndan kuş gribi uyarısı
Bursa Veteriner 
Hekimleri Odası ve 
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi, 
Zonguldak'ın Çay
cuma ilçesinde 
görülen kuş gribi 
sebebiyle vatan
daşları ve yetkilileri 
yapılması gerekenler 
konusunda uyardı. 
Bursa Veteriner 
Hekimleri Odası'nda 
düzenlenen basın 
toplantısında 
konuşan oda başkanı 
Doç Dr. Cem Şen, 
Türkiye'de bu yılkı 
ilk kuş gribinin 
Zonguldak'ın 
Çaycuma ilçesinin 
Saz köyünde ortaya 
çıktığını belirterek, 
"Avian influenza 
(kuş gribi), evcil ve 
yabani kanatlıların 
çok bulaşıcı ve 
öldürücü viral bir 
hastalığıdır.
Hastalık, insanlara 
da bulaşması ve 
ölümlere yol aça
bilmesi sebebiyle 
önem taşımaktadır.

Hastalığın tüm 
dünyada yaygın 
olmasının en önemli 
sebebi virüsün 
taşıyıcısı olan ve 
hastalığa 
yakalanmaksızın 
dışkıları aracılığıyla 
virüsü saçan 
göçmen kuşlardır. 
Hastalığın tespit 
edildiği bölgelerde 
sıkı karantina 
tedbirleri alınmalı, 
bu bölgelerde hay
van ve hayvansal 
ürünlerin giriş 
çıkışları kontrol 
altında tutulmalı, 
hayvan hareketleri 
kısıtlanmahdır. 
Ölen ve hastalıktan 
şüpheli hayvanların 
imhası gerekmekte
dir. Hastalığın 
çıktığı işletmeler 
ve hayvan hareket
lerinin olduğu 
bölgelerde etkili 
dezenfeksiyon 
uygulamaları 
yapılmalıdır. 
Bu işletmelerde 
çalışan personel

kontrolden 
geçirilerek, koruma 
tedbirlerinin uygu
lanması gerekmekte
dir. Veteriner ve 
sağlık teşkilatı ile 
halk arasında iyi 
bir haberleşme ve 
acil uyarı sistemi 
gerekmektedir. 
Tavuk, hindi, ördek 
ve kaz gibi kümes 
hayvanlarının 
göçmen kuşlarla 
teması engellen
melidir. Bu konuda 
3-5 kümes hayvanı 
şeklinde bulunan 
kanatlılara bulaş
maya dikkat 
edilmelidir.
Kanatlı hayvanlarda 
erken teşhis 
ve aşı çalışmalarına 
destek sağlanmalıdır. 
Hastalık etkenleri 
ile bulaşma ihtimali 
olan gıdalarla 
temas sonrasında 
insanlar temizlik 
ve dezenfeksiyon 
tedbirlerini almalıdır. 
Gıda işleme 
ünitelerinde ve

evlerde genel 
temizlik ve hijyen 
kurallarına uyulmalı, 
gıdalar iyi pişirilmeli 
ve sebze meyveler 
iyi yıkanmalıdır. 
Hayvani gıdalar 
çiğ tüketilmemelidir" 
dedi.
Kuş gribi virüsünün 
16 H ve 9 N tiplerinin 
bulunduğunu ifade 
eden Uludağ 
Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Tayfun Carh 
ise, "insan sağlığı 
açısından av 
hayvanlarının 
hassasiyetle 
tüketilmesi gerekir. 
Ayrıca kanatlı 
entegrasyonlar 
dışındaki açık 
pazarda satılan 
canlı kanatlı 
hayvan ve ürün
lerinin alınmaması 
ve tüketilmemesi 
şarttır" şeklinde 
konuştu.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR... 

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

Körfez Ofset
MATBMCILIK-YAYINCILIK-BLAMCILIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

İstil(lalCad.BoraSofcAltaiArabğıNo:3/BGffl^

Serbest Kürsü
Özgür KARAKAYA »

İletişim Uzmanı I 
ozgkara@hotmail.com

GÖRMENİN İZLERİ
Görme insana yaşamı gösterir. Bir bebe 

ği gördüğümüzde ona yakınlık hissetme
mi ze, kelimeler den önce gelip; kişinin 
hayata açılmasını sağla yan bir pencere 
dir. Görmemek in sanı koku almamaktan, 
duymamaktan çok da ha fazla etkiler. 
Bilim görme kusuru olanlar için hislerinin 
kuvvetli olduğu sonucuna varıyor. Görme 
sözcüğünden türeyen bir sözcükte göre
celiliktir. Albert Einstein* göreceliliği şöy 
le açıklamış: Evrende her şey hıza ve göz 
temcinin konumuna bağlı olarak değişir. 
İnsanlık tarihine yön vermiş 5 önemli 
insan hayatı tek cümle ile şöyle özetliyor: 

"Musa: Her şey tanrıdır, İsa: Her şey 
sevgi dir. Freud: Her şey cinselliktir; 
Marks: Her şey ekono midir; Einstein: Her 
şey görecelidir.

Sözün ağızdan çıkabilmesi için görme 
nin ve duymanın olması gerekir. Yaşamı 
sürdürebilmemiz için her koşulda görmek 
ve gördüğü müzü anlayabilerek doğru 
görmeyi, öğrenmek gerekli.

Öngörü ise, yapılacak bir işin, getireceği 
sonuçları önceden bütün yönleri ile düşü 
nüp, tahmin etmeye çalışma ve planla
maktır. Diğer bir çalışmada öngörüleri bir
leştirip olabilecekleri hesaplayıp temel 
kuralları buna göre düzenlemedir.

Yaşayıp görmek ise, yapılacak işin getire 
ceği sonuçları etraflıca düşünmeden işi 
yapıp, olası sonuçları beklemektir. Yanlış 
işıer yapıl* dı ise, acılara, sıkıntılara neden 
olunduysa da bu dene yimlerden elde 
edilen sonuçlara göre; yeni düzenlemeler 
de pek çok sıkıntıyı beraberinde getirir. 
İnsanlar bazen onarılması mümkün olma 
yan acılarla karşılaşır. Şu unutulmamalıdır 
ki tarih acılarla doludur. Eğer tarihten 
ders alınmazsa acıların yaşanılması 
kaçınılmazdır.

Siyasetteki egemen olan anlayış hataları 
ya şayarak görür. Yaşayalım görelim, eğer 
olmaz sa yeniden değiştirir, yeniden sonu 
cu görür ve yine karar değiştirelim yönün 
dedir. Buna şöyle diyebiliriz fillerin kör 
tarifi: Körlere filin ayağını vermişler bu ne 
demişler ayak sonra hortumunu vermişler 
bu ne demişler hortum diğer deyişle de 
Körler sağırları ağırlar durumudur.

Çoğu zamanda sarkaç (turban) konusu 
gündeme alınıp diğer sorunlar görmezden 
gelinir. Halkın gerçek sorunları görmesi 
engellenerek toplumsal tepkinin başka 
yöne kaydırılması sağlanır.

Fakat kimi durumlarda gerek yoktur, gör 
meğe. Toplumsal duyarsızlığımızı göster
mek için 3 akıllı maymun hikâyesi anlatı 
lir. "Bilmedim, görmedim, "duymadım" 
Oysa yapılması gereken cesaretle kendi 
yüzümüzü görmemizdir.

Para merkezli sistem çıkar ilişkilerine 
dayanır. Söylemi de sen beni gör ben de 
seni göreyim ya da döner sermayedeki 
menfaat ilişkileri içersinde yer alan avan
ta- rüşvet-yağma, çıkarcılıktır.

Sonradan görme de bu sistemin ortaya 
çıkardığı tiplemedir. Birden zengin olan
ların hareketlerin deki tutarsızlıktan dolayı 
kullanılır. Sistem çalışa nın görülmesini 
istemez.

Diğer bir kolu modayla insanları etki altı
na alır. Sistem yaşaması için tüketimi 
özen dirir. Hızlı yaşa vb sloganlar kulla- .; 
narak bunu görselleştirir.

Büyük ekranlar daha büyük çözünürlük
te cep telefonları da sistemin sunumların* 
dandır. Devamı yarın

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Bursa Kent Meydanı Nisan’da acılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
yüzde 80'i tamam
lanan Kent 
Meydanı ve 
Çarşı Pröjesi'nde 
incelemelerdi 
bulundu. Şahin, 
inşaatın Nisan 
ayında tamamla
narak hizmete 
açılacağını bildirdi. 
Şahin, Santral 
Garaj'da 
yıllardır kentin

2007’de 67 ilin bütçesi açık verdi
2007 yılında illerin 
bütçeye sağladığı 
gelirlerle, bütçeden 
aldığı harcamalar 
karşılaştırıldığında 
81 ilden 14'ünün 
fazla, 67'şinin 
ise açık Verdiği 
belirlendi. 

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
Sezonluk taıe Fiyatı: 310t-YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM: 0.546 517 52 82

merkezinde 
çöküntü duru
mundaki yerin 
Kent Meydanı ve 
Çarşı Projeşi ile 
Bursa'ya yakışır 
hale geleceğini, 
söyledi.
Kent Meydanı ve 
Çarşı Projesi'nih,., 
etrafındaki sosyal 
yapılaşmalarıyla 
yaşayan bir alan 
olduğuna dikkati 
çeken Başkan 
Şahin, "İstanbul1

Geçen yıl 14 il, büt 
çeden aldığı harca 
manın çok üzerinde 
bütçeye gelir akta 
rarak 113 milyar 
YTL'lik "fazla" yara 
tırkep. sağladığı 
gelir bütçeden kendi 
ne yapılan harca

daki Taksim ve 
Ankara'daki 
Kızılay'a da 
araç trafiğinin 
bulunmasına 
karşın meydan 
adı yeriliyor. 
Yapılaşmaların 
dışındaki alanlar 

; dikkate alındığında, 
Bursa Kent 
Meydani'nın, 
Kızılay ve 
Taksim'de meydan 
olarak tanımlanan 
alandan daha 

maya bile yetmeyen 
67 il ise yaklaşık 20 
milyar YTL bütçe 
açığı1 üretti. En çok 
bütçe fazlası yeren il 
62.5 milyarla İstan
bul, en.fâzla bütçe, 
açığı yaratan il,ise 
1.5 milyarla 

büyük olduğu 
ortaya çıkıyor. İnşaat 
için çeVrilen.çitler 
de kaldırıldığında 
BursalIlar gerçek 
bir kent meydanı jle 
karşılaşacaklar", 
diye konuştu.
Başkan Şahin, 
yıllardır el atılama- 
masından dolayı'. 
çarpık yapılaşmanip 
olduğu Santral 
Garaj'ın, Kept 
Meydanı ve Çarşı 
Projesi ile hizmete,

Diyarbakır oldu 
Büyük bölümü faiz 
ödemesvplmak üze 
re hârcamşıların bü 
yük,bölümünün 
merkezden yapıl- 
maşı'nedeniyle mer 
kezdeki.bütçe' işlem
leri ise 106.9 milyar 
YTL'lik açıkla sonuç
landı. Bu gelişmeler
le merkezi,ypnetim 
biitçdsjnîn 2007 yılın 
d^ki. açığı 1.3 milyajf. 
883> milyon* YTL' 
düzeyinde- oluştu. 
-İSTANBUL'DAN 
bütçeye 62$'.' 
MİLYAR NET KATKI 
Geçen yıl bütçeye ! 
en fazla "riet" gelir ; 
yaratan illerin başın
da İstanbul geldi. 
Yılın tümünde-70 
milyar 509.4'milyon 
YTL ile toplam bütçe 
gelirinin yüzde 
37.2'sinin elde edildi 
ği İstanbul, ayni 
sürede 7 milyar 
967.8 milyon YTL ile 
toplam bütçe harca
malarından sadece 
yüzde 3.9 pay aldı. 
Böylece İstanbul on

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KUAFÖR HİZMETİNİ 
AYAĞINIZA GETİRİYORUZ.

DOĞAYI SEV 
YEŞİLİ KORU

Saçının bakımını yaptırmak için 
kuaföre gidemeyecek durumda 

olan bayanlara bulunmaz hizmet 
SİZ ÇAĞIRIN BİZSİZE GELELİM.

KUAFÖR ÜMİT
51462 56-0.54696653 66

Burşa'daki kentsel 
dönüşümünün loko

motifi olacağını 
vurguladı.

iki ayda bütçeye 
62 milyar
541.69 milyon YTL 
net katkı sağladı. 
Aynı dönemde bütçe 
gelirlerinin, yüzde 
12.2 oranındaki 23 
milyar 127.5 milyon 
YTL'si Kocaeli, 
yüzde 12 oranındaki 
22 milyar 734.4 mil 
ypn YTL'si Ankara, 
yüzde 8.5 oranındaki 
16 milyar 208 mil 
yoriır da İzmir'den 
elde edildi. Kocaeli 
bütçe harcamaların
dan 1 rhilyar 639.4 
milyon YTL ile yüz 
de 0.8, Ankara 13 
milyar 282.6 milyon
la yüide 6.5, İzmir 
ise 4 milyar 52.3 
milyon YTL ile yüz 
de *2 pay aldı. Anılan 
dönemde Kocaeli 
nin bütçeye net kat 
kışı 21 milyar 488.1 
milyon, İzmir'in 12 
milyar 155.7 milyon, 
Ankara'nın net kat 
kışı ise 9 milyar 
451.8 milyon YTL 
oldu. Geçen yılın 
tümünde bütçe

Sayfa 7

gelirlerinin 132 
milyar 579.3 
milyon YTL ile 
yüzde 69,9'u nu 
yaratan dört büyük 
il, bütçe harca
malarından ise 26 
milyar 942.1 milyon 
YTL ile toplamda 
yüzde 13.2 pay aldı. 
Dört ilin bütçeye 
toplam net katkısı 
105 milyar 637.2 
milyon YTL'ye ulaş 
tı. Bütçeye aldığın
dan fazlasını vererek 
en çok net katkı sağ 
layan dört ili 2 mil
yar 85,6 milyon YTL 
net katkıyla Bursa, 2 
milyar 17,8 milyonla 
Mersin izledi. Net 
katkı tutarında daha 
sonra 995.3 milyonla 
Tekirdağ, 901,9 
milyonla Antalya, 
513,3 milyonla 
Hatay, 491 milyonla 
Zonguldak, 228,2 
milyonla Muğ la, 
108,5 milyonla 
Kırıkkale, 36 
milyonla KIrklareli, 
23,5 milyonla 
Yalova geldi.
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Çocuğunu 
göremeyince 

eşini bıçakladı

tea'ıla “Güney Ekspresi' ibb

Bir süre önce 
geçimsizlik nedeni 
ile boşandıkları 
belirlenen çiftin 
arasında çıkan 
tartışma sonucu 
Mahir.T(30), eski 
eşi Damla.K(25)'yı 
bıçakla yaraladı. 
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesi Hürriyet 
mahallesinde önceki 
gece 01: 30 
sıralarında meydana 
geldiği öğrenilen 
olay şöyle gelişti: 
Bir süre önce 
geçimsizlik yüzün
den eşi Damla 
K.'dan boşanan 
Mahit T., eski eşin
den olan çocuğunu 
görmek için

Damla K.'nın evine 
giderek, çocuğunu 
görmek istediğini 
söyledi. Aralarında 
başlayan tartış
manın uzaması 
sonucunda Mahir 
T. aldığı alkolün de 
etkisiyle eski 
eşini bıçakla karın 
boşluğundan 
yaraladı. Damla K., 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Mahir T., polis 
tarafından gözaltına 
alınırken Damla 
K.'nın durumunun 
iyi olduğu hayati bir 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenildi.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
'Güney Ekspresi* 
operasyonunda 
karı-koca Adana'dan 
getirdikleri 
uyuşturucuyla 
birlikte yakalandı. 
Bin 593 gram 
esrar maddesinin 
ele geçirildiği 
operasyon kap
samında zanlıların 
evinde yapılan 
aramada ise araların
da televizyon, 
halı gibi çeyizlik 
malzemelerinin 
bulunduğu 31 
parça çalıntı 
eşya ele geçirildi. 
Narkotik Büro 
Amirliği'nden

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

edinilen bilgiye 
göre, Adana'dan 
getirilecek uyuşturu
cu maddeyi 
Bursa'da satacağı 
öğrenilen Metin 
Çelik (28) takibe 
alındı. Adana'dan 
dönen Metin Çelik 
ve bir çocuk annesi 
eşi Gülseren 
Çelik (29), Bursa

Şehirlerarası 
Terminali'nde 
düzenlenen 'Güney 
Ekspresi' kod 
adlı operasyonla 
gözaltına alındı. 
Operasyonda bin 
593 gram esrar 
maddesiyle 20 adet 
sentetik uyuşturucu 
hap ele geçirildi. 
Zanlıların merkez 

Yıldırım ilçesindeki 
evinde yapılan ara
mada ise televizyon, 
halı, nevresim, 
yatak örtüsü gibi 
31 parça çeyizlik 
malzeme ele 
geçirildi. Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulaması tamam
lanan karı-koca zan
lılar; "İştirak halinde 
satmak maksadıyla 
uyuşturucu madde 
bulundurmak, çalıntı 
mal saklamak* 
suçundan adliyeye 
sevk edildi. Evlerine 
gelen kişilere küçük 
poşetler halinde 
uyuşturucu madde 
sattıkları belirlenen 
zanlılar, emniyet 
çıkışında kendilerini 
görüntülemek 
isteyen gazetecilere 
sözlü saldırıda 
bulundu.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN | Cökertnıe16operasyonu6ki$i(|özattında
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ftCİLMIL«»eMMIZa8İZİMIIIZ |
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 fc

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı g 
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan j|

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

M
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik g

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

KONUT KREDİLERİNE I
ARACILIK YAPILIR. i

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

s Â/İâcîde &ZÂLP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen 'Çökertme 16' 
kod adlı operasyonda 
kurdukları örgütle 
çelik kasa hırsızlığı, 
oto kundaklama ve 
tecavüz olaylarına 
karışan 2'si yaşı 
küçük 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Örgüt liderinin 
çoğunluğu hırsızlık 
olmak üzere 
78 ayrı sabıkası 
olduğu öğrenilirken 
Çocuk §ube 
Müdürlüğü'ne 
teslim edilen 16 
yaşındaki zanlının 
ise tam 185 ayrı 
olaydan kaydı çıktı. 
Hırsızlık olayları 
nedeniyle kavgalı 
oldukları sabıkalı 
iki kişinin silahla 
adam yaralama 
olayına da karıştıkları 
belirlenen zanlıların 
bir kuyumcu 
dükkanından 15 kilo 
altın çalınma ile çok 
sayıda hırsızlık ve bir 
kadını tecavüz olayı
na karıştıkları öğrenil
di.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, şehrin muhtlef 
yerlerindeki çelik 
kasa hırsızlık 
olaylarını analiz 
eden Asayiş Şube

Müdürlüğü, Kamil P. 
(25) ve arkadaşlarını 
takibe aldı.
Yaklaşık 6 aylık 
süren takibin 
ardından harekete 
geçen polis, 
'Çökertme 16' kod 
adlı operasyonda 
büyük bir hırsızlık 
şebekesini çökertti. 
Operasyon 
kapsamında 
78 ayrı olaydan 
poliste kaydı bulunan 
Kamil P., 86 ayrı 
olaydan kaydı 
bulunan Yusuf E. 
(25), 37 suçtan kayıtlı 
kardeşi Gökhan E. 
(21), İsmail Hakkı 
Ü. (20), Ergün D. 
(17) ve tam 187 
ayrı olaydan kaydı 
bulunan Ergün Ç. 
(16) gözaltına alındı. 
Yaşı küçük olan 
Ergün Ç. ve Ergün 
D. Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne teslim 
edilirken emniyetteki 
sorgulaması tamam
lanan 4 zanlı 'Suç 
işlemek maksadıyla 
örgüt kurmak, 
örgütün suç faaliyet
leri kapsamında ev 
ve işyerinden 
hırsızlık, konut 
dokunulmazlığım 
ihlal, mala zarar 
vermek, silahla' 
adam yaralama, 
oto kundaklama, 
şantaj, ğörevli 
memure 

mukavemet, 
sahte kimlik 
kullanmak ve 
tecavüz' suçundan 
adliyeye 
sevk edildi. 
Operasyon 
kapsamında bir 
kişinin arandığı 
bildirildi.
Yapılan incelemede 
zanlıların merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir kuyumcudan 
15 kilo altının 
bulunduğu çelik 
kasa hırsızlığı, 
Nilüfer ilçesinde 
bir işyerinden 
çelik kasa hırsızlığı 
gerçekleştirdikleri 
belirlendi. Santral 
Garaj Mahallesi'nde 
hırsızlık olayları 
nedeniyle kavgalı 
oldukları sabıkalı 2 
kişinin silahla 
yaralanma olayına, 
yine hırsızlık olay
larından kavgalı 
oldukları H.D.'nın 
otomobilini 
kundaklama 
olayına karıştıkları 
belirlendi.
Zanlıların ayrıca, 
halen operasyon 
kapsamında polis 
tarafgından aranılan 
bir kişinin eşine 
tecavüz ettikleri 
iddia edildi. 
Zanlıların yakalan
masıyla çok 
sayıda hırsızlık da 
aydınlanmış oldu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Şiir Köşesi

BAHAR

Tepeleri kaplamış bembeyaz kar. 
Dolaşan ayak izlerine dünya dar. 
Bitirsin şarkısını, namludaki rüzgar. 
Açsın zeytin dalında bahar.

Hırs, öfke görünmeyen canavar, 
Aramızda onun ne işi var?
Hayatın tadıdır, paylaşılan yarar. 
Açsın zeytin dalında bahar.

Vatan,atamdan kaldı yadigar, 
Kişi bilmezse neyi arar ?
Karıştırır, bela buluncaya kadar. 
Açsın zeytin dalında bahar.

Gece rahat uyusun analar, 
Uykuyu, sevgiliyle süslesin rüyalar. 
Kabul görsün avuçtaki dualar, 
Açsın zeytin dalında bahar

ELEMAN ARANIYOR
Yeni Açılacak çocuk kreşinde 

çalışmak üzere 
..çocuk gelişimi mezunu 

(Önlisons- lisans mezunu) 
öğretmen odayı aranıyor 

700.00 - YTl + Sigorta
Mür. Tel: 0.506 509 20 78

ABONE OLDUNUZ MU?
■iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

talik Körfez1 internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

KUfiBlINlIK ve RDflKLIK
Kendi Özel besimiz Karbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

lEMÛOiEîsziEİMHİzravffl
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 513 ti 4t Cep Tel :0.iî! 1199194

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Ön muhasebe bilgisi olan 

SEKRETER ARANIYOR 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV faxlanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / bursa - Tel : 513 47 39

ELEMAN ARANIYOR

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

I KABADAYI 14.00 - 19.00 - 21.30
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30 - 14.15 - 16.45 - 19.15 - 21.15 
ATLAS SİNEMASI 
BEYAZ MELEK 14.00-16.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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maça asılan kırmızı 
beyazlı gençler, diğer 
maçlarda olduğu gibi 
yine pota altında sayı

İkinci periyodu da 
38-28 yenik 
kapayan Gemlikşpor, 
üçüncü periyoda

periyodu da 51-43 
yenik kapadılar.
Maçın dördüncü ve 
son periyodunda

iyi başladı. Bir ara 
aradaki farkı 
kapayan kırmızı 
beyazhlar, bu

üretmekte zorlandılar 
ve iyi oynadıkları 
maçı 72-60 yenik 
kapadılar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Basketbol Gençler 
liginde Gemlik'in 
tek temsilcisi 
Gemlikşpor 
konuk ettiği Oyak 
Renault'a 60-72 
yenildi.
Gemlik Kapalı Spor 
Salonunda oynanan 
maçın baş hakemliği
ni Orkun Yurttaş 
yaparken yardım
cılığını Çağrı 
Hekimoğlu yaptı.
Masa hakemliklerinde 
Serap Akyıldız, 
Abdullah Kurt ve 
Vasıf Şahin'in 
Görev aldığı maçta 
ilk periyodu 
Oyak Renault 

ı 19-12 önde kapadı.

Gemlik KHrfez

Gençlerbirliği taraftarlarından ilginç uyarı
Turkcell Süper 
Lig'de 20. hafta 
sonunda 18 puanla 
17. sıraya inen 
Gençlerbirliği'nde 
taraftarlar, yönetimi 
'Tehlikenin 
farkında mısınız?' 
diyerek uyardı. 
Süper Lig'de son 
olarak Bursaspor'a 
2-1 yenilen ve 17. 
sıraya gerileyen 
Gençlerbirliği’nde 
taraftarlar, ilginç 
bir yöntemle 
yönetimi uyardı. 
Gençlerbirliği 
taraftar dernek
lerinden ’Alkaralar', 

internet sitelerinin 
giriş sayfasını 
değiştirerek, 
takımın bulunduğu 
kötü duruma dikkat 
çekmeye çalıştı. 
Sitenin giriş 
sayfasına karanlıkta 
yanan bir mum 
resmi koyan 
taraftarlar yönetime, 
'Gençlerbirliğimiz 
20. hafta sonunda 
17. sırada ve 
transfer dönemi 
3 gün sonra 
bitiyor. Tehlikenin 
farkında mısınız?' 
şeklinde bir soru 
yöneltti. Sayfanın 

altında ise 
'Gelin Gençlerbir 
liğimize sahip 
çıkalım' şeklindeki 
yazı dikkat çekti. 
Siteye girdikten 
sonra da konuyu 
manşete taşıyan 
Gençlerbirliği 
taraftarları, 
"Kasasında milyon 
dolarları ile hava 
attığımız, tesisleri ile 
herkese örnek 
olduğumuzu iddia 
ettiğimiz, rezerv 
takımını bile 
Süper Lig'e çıkarmış 
Gençlerbirliği 
Spor Kulübümüz 

puan durumunda 
17. sırada.
Transferin 
bitmesine sadece 
3 gün kaldı.

Tehlikenin farkında 
mısınız?" şeklindeki 
yazıyla kulübün 
içinde bulunduğu 
durumu protesto etti. 
Konuyu forumlarda 
tartışan taraftarlar 
ise, esnaf mantığı 
nedeniyle takımın 
bu hallere düştüğünü 
iddia ederek, 
takımın geleceğiyle 
ilgili düştükleri 
endişeyi dile 
getirdiler.

gGençlerbtfliOimiî 20. Hafta itfcari ie 17. sırad 
transfer süresi 3 gün sonra sona eriyor.

'ehlikenin Farkında mısınız?

OmgMMlJImin sahip çfcm. 
CZEMffiEECteEGD

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Depresyon 
riskinin en yüksek 
> olduğu yaş 40

Ateşli çocuklara aspirin vermeyin
"Hayat 40'ında baş 
lar" denilir ancak 
bilim adamları dep 
resyon riskinin en 
yüksek olduğu döne
min 4O'lı yaşlar 
olduğunu saptadı. 
Bilim adamlarının 80 
ülkede 2 milyon kişi 
üzerinde yaptığı veri 
analizine göre, insan
ların depresyona en 
açık oldukları yaş 
44.ABD'deki Warwick 
Üniversitesi ile Dart 
mouth Yüksek Okulu 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
depresyon riski 
gençken ve yaşlıyken 
eh düşük seviyede 
bulunuyor.
Daha önceki araştır
malarda ise mutsuz 
luk ve depresyon ris 
kinin yaşam boyunca 
görece sabit olduğu 
jöne sürülüyordu.
Riskin 4O'lı yaşlarda 
zirveye ulaştığı yolun 
daki bu son araştır
ma ise tüm dünyada, 

l her çeşit insan için 
durumun aynı oldu 

! ğunu gösteriyor.
Profesör Andrevv 
Osvvald, "Bu durum 
erkekler ve kadınlar, 
bekarlar ve evliler, 
zenginler ve 

fakirler, çocuklular 
ve çocuksuzlar 
arasında aynı" dedi, 
ancak orta ya şın 
evrensel olarak 
neden en riskli yaş 
olduğunun tam ola 
rak bilinmediğini 
söyledi.
Osvvald, bunun 
sebepleri arasında, 
insanların bu yaşta 
kendi zayıflık ve 
güçlülüklerini ben
imsemeyi ve hayata 
geçirilemeyecek 
hayallerini bastırmayı 
öğrenmelerinin 
bulunabileceğini 
belirtti. Bir başka 
ihtimalin de insan
ların akranla rımn 
öldüğünü gör dükleri 
bu yaş diliminde bir 
karşılaştırma yapma 
sürecinin devreye 
girmesi ve kalan 
yılları konusunda 
değerlendirme yap
maya başlamaları 
olduğu kaydedildi. 
İnsanların çoğunun 
50'lerine geldiklerin 
de bu depresif 
dönemden çıktıkları, 
70 yaşına gelindi 
ğinde ise 20 yaşında
ki bir genç kadar 
mutlu ve sağlıklı olu 
nabildiği kaydedildi. 

içinde bulunduğu
muz ve ateşli solu 
num yolları enfek
siyonlarının adeta 
salgın şeklinde 
insanları ve özellikle 
de çocukları yatak
lara düşürdüğü şu 
günlerde dikkate 
alınması gereken bir 
hastalık var. Bu 
hastalık reye 
Sendrorhu. Reye 
Sendromu, grip olan 
16 yaşından küçük 
çocuklara aspirin 
verildiğinde ortaya 
çıkan ve vücudun 
birçok organını 
ilgilendiren, ama 
esas olarak 
karaciğerde yağ 
birikimi ve beyin içi 
basınçta aşırı yük
selmeye yol açan 
ölüm ihtimali yük
sek olan bir 
hastalıktır. Cer rah- 
paşa Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Rasim 
Küçükusta, yazdı. 
REYE SENDROMU 
Reye Sendromu, ilk 
kez 1963 yılında 
Avustraİya'lı bir pat- 
alog olan Dr. Reye 
tarafından ayrı bir 
hastalık olarak 
tanımlanmıştır. 
Hastalığın kesin 
nedeni tam olarak 
bilinmemekle bera

ber, grip, soğuk al 
gınlığı ya da suçi 
çeği gibi viral enfek
siyonlar nedeniyle 
aspirin kullanan 
çocuklarda ve genç 
lerde risk çok yük
sektir. Bir araştırma
da Reye Sendromu 
olan çocukların 
%90'ının aspirin 
almış oldukları belir
lenmiştir. Gerçekten 
de Reye Sendromu 
na grip salgınlarının 
daha çok görüldüğü 
aralık, ocak, şubat 
gibi kış aylarında 
daha çok rastlanır. 
HASTALIK 
BELİRTİLERİ 
Reye Sendromu, 
grip gibi bir ateşli 
viral enfeksiyondan 
1-14 gün sonra iki 
aşaman oır nastaıık 
olarak ortaya çıkar. 
İlk dönemde şiddetli 
ve sürekli bulantı ve 
kusma ile beraber 
aşırı yorgunluk, 
uyku hali, çevreye 
ilgisizlik gibi beyinle 
ilgili belirtiler vardır.

İkinci dönemde ise, 
kişilik değişiklikle 
rinden bilinç bulanık 
lığı ve komaya ka 
dar giden sinir sis
temi belirtileri tab 
löya hakim olur. 2 
yaşından küçük 
çocuklarda kusma 
yerine ishale daha 
çok rastlanır. Reye 
Sendromunda ateş 
normaldir. Belirti 
lerin süresi ve 
şiddeti hastadan 
hastaya değişir. 
ERKEN TANI 
ÇOK ÖNEMLİ 
Reye Sendromu 
erken dönemde tanı 
mp uygun şekilde 
tedavi edilmediği 
zaman, ölüm ihti
mali çok yüksek 
olan bir hastalıktır. 
İstatistiklere göre, 
geç tanı konanların 
% 9O'ı kaybedilirken, 
erken tanı ve doğru 
tedavi alan hasta
ların % 9O'ı hastalığı 
atlatabilirler.
Reye Sendromun 
dan iyileşen çocuk

ların bazıları tama
men düzelir, ama 
bazılarında zeka ge 
riliği gibi bir takım 
nörolojik ve psikolo
jik belirtiler kalabilir. 
Viral enfeksiyon 
geçiren ve aspirin 
de kullanılmış olan 
bir çocukta, ateş 
ofmaksızın şiddetli 
kusma ile beraber 
karaciğer enzimleri 
yükselmesi varsa 
Reye Sendromu 
düşünülmelidir. 
TEDAVİ YOĞUN 
BAKIM ÜNİTESİNDE 
YAPILMALIDIR 
Reye Sendromu' 
nun tedavisi mutla
ka yoğun bakım üni 
telerinde yapılmalı 
dır. Bu hastaların 
ağız yoluyla beslen
mesi sakıncalı oldu 
ğundan, damar yo 
luyla verilen sıvılarla 
beslenirler.
Beyin ve kan 
basıncı ile sıvı 
ve elektrolit 
düzeyleri sürekli 
olarak izlenir. Solu 
num yetersizliği 
olan hastalara sol
unum aletleri ile 
yapay solunum 
yaptırılır.Beyin 
ödemine karşı korti
zon verilir. Kan 
şekeri düşük olan 
hastalara %25'lik 
şekerli serumlar 
uygulanır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
GymrükMd. 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

BELEDİYE

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

1 V 1

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1

B

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
HabaŞgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32,
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşİ. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza ■ Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 513 24 67
öüven 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
30 Ocak 2008 Çarşamba 

SEDA ECZANESİ
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 70 68 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2966 

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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ŞEHİR MERKEEİHP^S

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPAU DEVRE KAMERA SİSTEMİ

• ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN

• PVC PENCERE

İL
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA <
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
* DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
• TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

©
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şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

l60m2 dublex daireye geniş seçenek.

ws

İH U»

KAPALI OYUN PARKI 
sitenin kensine alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


“ KebAblN LEZZETİNİN, hİZMETİN kAlİTESİyİE bİRİEŞTİÇİ aJres ”
TibEİ oteL Iearşisi ' GSM: 0.5 57 706 76 05

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

2tıuyreı>tnıbe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dün basın toplantısı yaptı 

İçme suyu çalışmaları 
yeniden başlıyor

''belediye Başkanı Mehmet Turgut, 

Bursa Şu ve Kanalizasyon İşletmesi 
(BUSKİ) tarafından başlatılan ve bir 
süre sonra BUSKİ'nin ellerinde boru 
kalmadığı gerekçesiyle askıya aldığı 
içme suyu ve rehabilitasyon çalışma 
larının yeniden başlayacağını açıkla 
dı. Başkan Turgut yaptığı açıklama
da, bu yaz Gemliklilerin Manastır’a 
denize girebileceklerini söyledi. 3’de

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 Fax: 513 33 50

Bursa’da 80 köy 
yolu ulaşıma 

kapandı

Aralıklarla yağan kar yağışı, Bursa ve 
ilçelerini beyaz örtüye bürüdü. Kar 
yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar 
yaşandı. Büyükorhan'da 15, Gemlik'te 3, 
İnegöl'de 15, İznik'te 8, Keleş'te 6, M us 
ta fa Kemal Paşa'da 10, Nilüfer'de 2, Or 
haneli'nde 12, Orhangazi'de 3, Osman 
gazi'de 4 ve Yenişehir'de 2 köy yolunun 
kapandığı bildirileli. Haberi sayfa 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yanlışı yanlışla örtmek
Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un dün 

yaptığı basın toplantısının haberini okurken 
Çarşı Deresi’nin tümünün üzerinin kapatıla
cağını duyunca şaşırdım.

Bugünkü haliyle Çarşı Deresi’nin 
üzerinin kapatılması yanlıştı.

Bu yanlışı yıllarca önce 'söyledik din
letemedik.

Şimdi ikinci bir yanlışa doğru gidildiğini 
görüyoruz.

Dünyanın neresinde derelerin üzerini 
kapatılmış. Devamı sayfa 5’de

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI

€VLEA€ VC İ?VCRLERİNC 
VAKİT SERVİSİMİZ OLUP 

TELEFON AÇMANIZ VETERLİDİR.

«n»rW emiH^ung Tei:o.i24 sıjaojş 
W0,&<8mi <>1^8437 36 6Ü' Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 

istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kore Gazisi Emekli
Albay’a son görev

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

1973 ile 1979 yılları 
arasında. Gemlik 
Askerlik Şubesi 
Başkanlığı görevin
de bulunan Kore 
Gazisi Emekli Albay 
Mehmet Ümran 
Işıker vefat etti. 
Manastır Adalılar 
Sitesindeki evinde 
önceki gece kalp 
yetmezliğinden 
rahatsızlanarak 
vefat eden 
3 çocuk babası 
58 yaşındaki 
Emekli Albay 
Mehmet Ümran 
Işıker'in cenazesi 
dün ikindi 
namazını müteakip 
askerlerin 
omuzundâ cenaze 
arabasına kondu. 
Kore Gazisi

Kayıt dışı işçi 
çalıştırana 

ağır yaptırım

Emekli Albay 
Mehmet Ümran 
Işıker, çok 
sevdiği Gemlik'te 
sevenlerinin ve 
dostlarının 
katılımıyla ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

baytaş www.baytaslnsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

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

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 İS 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

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, hazır
ladıkları istihdam 
paketinde kayıt 
dışı ile mücadeleye 
yönelik düzenleme 
leri anlatırken, 
ağır yaptırımlar 
getirileceğinin 
sinyalini verdi. 
Çelik, “Kayıt dışı 
çalışmalfe batı 
ülkelerinrrnceledik. 
Hollanda'da kayıt 
dışı çalıştırana 45 
bin euro ve 5 yıl 
hapis, Almanya'da 
da 500 bin euroya 
varan kademeli para 
cezası ve 5 yıl hapis 
uygulanıyor. 
Türkiye'de ise bir 
asgari ücrptle bir 
yaptırımla karşı 
karşıyayız” dedi. Bu 
konudaki çelişkileri 
gidereceklerini bildi 
ren Çelik, ciddi yap
tırımlar uygulayacak
larını açıkladı. Bunun 
için de öncelikle 
işverenin üzerindeki 
yüklen hafifletecek
lerini dile getiren 
Çelik, sonrasında 
ise kayıt dışı işçi 
çalıştırana "müsama
ha göstermeyecek
lerini" kaydetti. 
Türkiye İnşaat 
Sanayicileri İşveren 
Sendikası'mh 
(İNTES) gerçek
leştirdiği istihdam 
konulu toplantıya 
katılan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
istihdam paketinin 
Ekonomik 
Koordinasyon

Kurulu'nda 
değerlendirilerek 
sosyal taraflara gön
derileceğini belirtti. 
İstihdam paketinin 
zorunlu istihdamdan, 
nitelikli eleman 
yetiştirmeye, İşsizlik 
Fonu'ndan kaynak 
transferine varıncaya 
kadar birçok önemli 
düzenleme içerdiğine 
dikkat çeken Çelik, 
esnek çalışma 
koşulları yaratmaya 
çalıştıklarını kaydetti. 
Çelik, “Bugüne kadar 
herkesin konuşmak
tan çekindiği ve 
halının altına 
süpürmeyi yeğlediği 
kıdem tazminatın
dan, 5 puanlık prim 
indirimine varıncaya 
kadar bütün konuları 
açık şeffaf ve net bir 
şekilde bütün 
taraflarla konuşa
cağız” dedi.
-”100 BİN GENÇ 
EĞİTİLECEK” 
İstihdam Paketi 
çerçevesinde 
100 bin genci eğite
ceklerine dikkat 
çeken Çelik, İl 
İstihdam Kurulları 
düzenlemesi 
getirdiklerini, burada 
piyasa analizlerinin 
yapılacağını ve orda 
çıkacak olan netic
eye göre eğitim ver
ileceğini söyledi. 
Paketin kayıtdışı 
ile mücadeleyi de 
içerdiğinin altını 
çizen Çelik, 
Türkiye'de 10 milyon 
700 bin kişinin 
kayıtdışı çalıştığını 
belirtti

KflŞCM B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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jBelediye Başkanı Mehmet Turgut, dün basın toplantısı yaptı 

İçme suyu çalışmaları 
yeniden başlıyor

^l^Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Bursa Su ve Kanalizas 
yon İşletmesi (BUSKİ) tarafından başlatılan ve bir süre sonra 
BUSKİ'nin ellerinde boru kalmadığı gerekçesiyle askıya aldığı 
içme suyu ve rehabilitasyon çalışmalarının yeniden başlaya
cağını açıkladı. Başkan Turgut yaptığı açıklamada, bu yaz 
Gemliklilerin Manastır’a denize girebileceklerini söyledi.

.. Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Berkay KARABULUT
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut dün 
makamında yaptığı 
basın açıklamasın
da, bir süre önce 
Gemlik içinde 
başlatılan ancak 
BUSKİ'nin ellerinde 
döşeyecek boru 
kalmadığı gerekçe
siyle ileri bir 
tarihe ertelediği, 
"İçme suyu ve 
rehabilitasyon 
çalışmalarının" 
Gemlik Eski 
Minibüs Garajı ve 
Çevre Yolu arasın
daki derenin iki 
tarafındaki yollar
dan yeniden 
başlatılacağını 
açıkladı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Bilindiği gibi bir 
süre önce başlatı 
lan çalışmalar, boru 
kalmadığı gerekçe
siyle iptal edilmişti. 
BUSKİ ile yaptığı 
mız görüşmeler 
sonucunda, 
rehabilite çalış
malarımıza yeniden 
başladık. Çarşı 
Deresi olarak 
adlandırdığımız 
bölgeden geçen 
iki yolda başlat
tığımız çalışmaların 
ardından, Eski 
Pazar Caddesi'nde 
de İçme suyu 
boru değişimi ve 
rehabilite çalış
malarımız devam 
edecektir. Bu cad
delerdeki çalışma 
lar biter bitmezde 
mevcut sah 
pazarının kurul
duğu cadde ile 
Eski Pazar Caddesi 
yolları yeniden 
asfaltlanacaktır.

Yine Demirsubaşı 
Mahallesi ile 
Kayhan Mahalle 
si'ndeki eksik 
kalan yollar ile 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi'ndeki 
çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. 
Bütün temennimiz, 
BUSKİ'nin bu 
işleri yaparken, 
vatandaşa sıkıntı 
yaratmadan ve 
seri şekilde işlerin 
bitirilmesidir.
Boru bitti şeklinde
ki sözler ve çalış
maların durdurul
ması gibi mazeret 
ler ile karşılaşmak 
istemiyoruz. 
Çünkü alt yapı 
çalışmaları yapıl
madan yolların 
tamiri, asfaltlan
ması veya parke 
döşenmesi gibi 
işlemleri yapamı
yoruz. Gemlik 
Belediyesi olarak 
"Yeni Pazar 
Caddesi" için 15 
günlük bir sürede, 
tüm çalışmaların 
ise 1 ay gibi bir 
sürede tamamlan
masını istiyoruz" 
Öte yandan bu 
bölgede yaşayan 
vatandaşların 
boruların döşen
mesi sırasında 
su kesintileri 

ıTe karşıfaşabrYecek- 
leri konusunda 
uyarıda bulunan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"Vatandaşların en 
az şekilde mağdur 
olması için önümüz 
deki hafta içinde 
başlatılacak 
çalışmaların bir an 
önce bitirilmesini 
istiyoruz" dedi. 
GEMLİK 
HALKI BU YAZ 
MANASTIR’DA 
DENİZE 
GİREBİLECEK 
Manastır ve 
Kayıkhane arasında 
yeni yapılan dolgu 
hattına kanalizas 
yon döşeneceğini 
açıklayan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, daha önce 
deniz kenarında 
böyle bir hat 
bulunmadığından 
atıkların kot 
altında kaldığı ve 
Manastır şebeke
sine bağlana- 
madığını söyledi. 
Başkan Turgut; 
"Bu yüzden atıkları 
denize akıtıyorduk. 
Bu durum nedeniy 
le burada denize 
girmek olanaksızdı, 
yeni bağlanan 
şebeke yeni sezona 
kadar bitirilecek 
ve Manastır’da 

denize girilebile
cek" dedi.
ÇARŞI DERESİ’NİN 
ÜSTÜNÜ 
KAPATACAĞIZ 
Devlet Su İşleri 
ile yapılan 
görüşmeler 
sonucunda Çarşı 
Deresi'nin üzerini 
tamamıyla kapat
mak için izin 
aldıklarını belirten 
Turgut, derenin 
kirliliğinden 
Gemlik 
Belediyesi'nin 
sorumlu olmadığını 
hatırlatarak, kötü 
koku ve görüntü 
ile başa çıkabilmek 
için derenin Çevre 
Yolu'na kadar olan 
kısmının kapatıla
cağını söyledi. 
SU SIKINTIMIZ 
OLMAYACAK 
Son olarak zaman 
zaman meydana 
gelen su 
kesintilerine de 
değinen Başkan 
Turgut, su kesinti
lerinin su olma
masından değil, 
BUSKİ müteahhit
lerinin dikkatsiz 
çalışmaları sonu
cunda mevcut 
şebekenin kırıl
masından 
kaynaklandığını 
belirtti.
Başkan Turgut, 
açıklamasının 
sonunda ise bu 
konuda BUSKİ 
Müdürü Sayın 
İsmail Hakkı 
Çetinavcı'yı 
uyardığını, sıkıntıyı 
görmezden gelen 
BUSKİ Gemlik 
Şubesi yetkililerinin 
veya müteahhitlerin 
değiştirilmesini 
istediklerini 
ve konunun 
takipçisi olduk
larının altını çizdi.

Maske düştü, kel göründü....
AKP "halledici" bir parti.
Halkımız da bunu seviyor.
İşlerin halledilmesine bakıyor.
AKP, pratik, iş bitirici göründü, halkı mız 

bunu da sever..
AKP "herkesi kucaklayan" bir parti 

olduğunu söylüyor..
Kürt kimliği mi lazımdı size, buyrun, 

AKP'de var.
Liberalizm mi, istediğiniz kadar verelim..
Avrupa B irliği'mi buyurmuştunuz, buyrun 

biz de o da var..
Aç mısın? Al ekmek -çadırda yemek işte 

kaşıkla..
Kömür mü istedin?
Kamyon kamyon getirelim evine Vali - 

Kaymakam da bonusu...
Hasta mısın, paran mı yok, gir özel has

tanelerin kapısından.
Laiklik mi icap etti? Bizdeki en iyisi, en 

tatlısı. AKP bugüne dek açık büfe partiydi.
Herkes tabağını istediği gibi doldurabilirdi.
Öyle karışık biçimi vardı ki.isteyen iste

diğini görebilirdi onda.
Bir partiden çok herkesin kendi ideolojisi

ni gördüğünü zannettiği bir hareketti. Ama 
şimdi işler değişti, değişiyor..

Avrupa Birliği sürecinin köylü kurnazlığıy
la uzatmasıyla liberal kesimi kaybeden AKP, 
Hrant'ın öldürülmesinden sonrayükselen aşırı 
milliyetçiliğe destek vermesiyle sol kesimin 
var olan sempatisini de kaybetti.

Seçimlerden beri yeni müttefikleri mil
liyetçi kesimdi.

(Abdullah Gül'de Milliyetçi Hareket Partisi 
oylarıyla seçildi.)

Fakat güçlendikçe, artık kendini sistemin 
gözünde "meşrulaştıracak" müttefiklere 
ihtiyaç duymuyor AKP.

Başörtüsünün kabulü, Merkez Bankası 
İstanbul'a taşınıyor.

Ama bundan daha önemli bir şey var.
AKP ideolojik olarak kendi evine taşını yor.
İkinci iktidar döneminin getirdiği ferah lıkla 

ve elbette devleti AKP’leştirme operasyonunu 
tamamlamış olmanın verdiği güvenle artık 
AKP kendi evinden, kendi sesinden konuşuy
or.

Kafasının içindekileri belli etti..
Kabul etti türbanın siyasal simge 

olduğunu..
Başbakan Erdoğan'ın bunu söylemesi 

önemli.
Çünkü ilk kez kabul ediyor ortada bir ide

oloji olduğunu.
Bugüne kadar Türkiye'nin geçirdiği muha 

fazakâr değişimin siyasi bir olay olmadığını, 
tamamen duygusal ve dini hislerle alakalı 
olduğunu savundukları için, karşınızda 
çarpışacak bir siyasi satıh bulamıyordunuz.

AKP'nin ideolojik duruşu, dine dayandı 
rıp,dinin hak edilmemiş koruması altındaydı.

AKP, siyaseten haksız rekabet yapıyordu.
Müttefiklerini yolda yavaş yavaş düşürerek 

artık tek başına hareket etmeye başlayan 
AKP şimdi kendi ideolojik duruşunu, bir ide
olojik gövde olduğunu kabul etti.

İlk defa doğruyu söylüyor...
AKP bunu kabul etmiyordu.
Şimdi ediyorlar. Yani bu başörtüsü doku 

nulmaz bir dini değer değil artık, ideolojik bir 
mesele olduğunu Başbakan Ispanya'dan ilan 
etti.

Dolayısıyla dinin hak edilmemiş kalkanı 
ortadan kalktı.

AKP'nin politikalarını eleştirenler artık dine 
saygısızlıkla susturulamaz.

Maske düştü, hakiki yüz göründü..
Bu, işte, çok mutlu bir olaydır.

hotm%25c3%25a2il.comwww.milliyet/blog/%C3%B6zcan
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Can Eczanesi hizmete açıldı
Berkay KARABULUT 
İşletmesini 
Eczacı Güzin 
Ungan'ın yaptığı 
Can Eczanesi 
dün kesilen 
kurdeleyle resmen 
hizmete başladı. 
Eczanenin 
açılış törenine 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, AKP 
Gemlik İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Borusan 
Lojistik Mali İşler 
ve Satın Alma 
Müdür Yardımcısı 
Halit Caferoğlu'nun 
yanı sıra çok 
sayıda davetli 
katıldı.
Gemlik'in 34. 
Eczanesi olarak 
hizmet verecek 
olan Can 
Eczanesi’nin 
açılış kurdelesini

Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
Eczane sahibi 
Güzin llngan 
beraber keserken, 
törende bir 
açıklama yapan 
Kaymakam

Mehmet Baygül, 
her açılan 
işletmenin 
Gemlik'in 
vitrinine katkı 
sağladığını 
ve kendilerini 
gururlandırdığını 
söylerken, yeni 
işyerinin Gemlik'e 

hayırlı olması 
dileklerinde 
bulundu. Çan 
Eczanesi İstiklal 
Caddesi 53/B 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi karşısında 
ki adresinde 
hizmet verecek.

SPTı hanımlar göz 
taramasından geçti

Trafik cezasına 
itiraz edilebilecek

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Kadın Kolları ilçe 
divan toplantısını bir 
dizi etkinlikle 
gerçekleştirdi.
Önceki gün 
parti lokalinde 
düzenlenen 
toplantıya SP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
Kadın kolları 
başkanı İnci 
Özsabuncu, 
hanım kolları üyesi 
bayanlar ve çok 
sayıda parti üyesi 
bayan katıldı. 
Toplantıda konuşan 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün,
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Saadet Partisi'nin 
tüm yurt çapında 
olduğu gibi 
Gemlik'te de, 
her an seçim 
varmış gibi çalışan 
tek siyasi teşkilat 
olduklarını söyledi. 
SP Kadın Kolları 
Başkanı İnci 
Özsabuncu ise 
kadın kolları olarak 
çalışmalarının 
aralıksız sürdüğünü 
kaydetti.
İlçe divan toplan
tısında kadın 
kolları birim 
başkanlıklarının 
raporlarının oku
narak faaliyetlerin 
değerlendiril mesi

yapıldı.
Toplantıdan sonra 
Bursa Bahar 
Hastanesi göz 
polikliniği doktor
larının gözetiminde 
katılımcı yaklaşık

50 bayanın göz 
muayeneleri de 
ücretsiz olarak 
gerçekleştirilirken, 
bayanlara aşure 
ikramında da 
bulunuldu.

Anayasa Mahke 
mesi'nin, Konya 1. 
İdare Mahkeme 
si'nin açtığı davada, 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nun 3493 
sayılı Yasa ile değiş 
tirilen söz konusu 
115. maddesinin 
son fıkrasını iptal 
gerekçesi, Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayın
landı.
Gerekçede, yasanın 
para cezalarının 
ödenmesini düzenle 
yen 115. mad
desinde, tebligatla 
düzenlenen cezalar 
dışında muha tabın 
yüzüne karşı 
kesilen para ceza
sının kesin olduğu
nun hükme bağ
landığı anımsatıldı. 
Anayasa'nın 
2. maddesine göre 
hukuk devletinin, 
insan haklarına 
saygı gösteren, bu 
hakları koruyucu 
adaletli bir hukuk 
düzeni kurup 
sürdürmekle 
kendisini yükümlü 
sayan, bütün 
etkinliklerinde 
hukuka 
ve Anayaşa'ya 

uyan, işlem ve 
eylemleri bağımsız 
yargı denetimine 
bağlı olan devlet 
anlamına geldiği 
ifade edilen 
gerekçe de, 
bununla devletin 
tüm eylem ve 
işlemlerinin yargı 
denetimine bağlı 
olması nın amaç
landığı belirtildi. 
Gerekçede, yasa 
kuralıyla, 
Anayasa nın 
36. maddesinde 
güvence altına 
alınan hak arama 
özgürlüğüne 
açıkça müdahale 
edildiğinin de altı 
çizilerek, “Yargı 
denetimini sınır
layan itiraz konusu 
kuralın, hukuk 
devleti ilkesi ve 
hak arama 
özgürlüğüyle ile 
bağdaştığı söylene
mez” denildi.
Kuralın, idarenin 
işlemlerinin yargı ı 
denetimine 
açık olmasını 
düzenleyen Ana 
yasa'nın 125. 
maddesine de 
aykırı olduğu 
anlatıldı.
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Yanlışı yanlışla örtmek
Çarşı Deresi Gemlik’in iki 

önemli mahallesini ortadan 
bölüyor.

Hamidiye ve Osmangazi..
Çarşı Deresinin üzerinin ka 

patılması sanırım rahmetli İb 
rahim Akıt zamanında gerçek
leşti.

O günlerde nüfusu az olan 
ilçenin bugün de olmayan 
minibüs terminali sorununu 
çözmek için Batum Otel’nin 
yanındaki Çarşı Deresi’nin 
üzerinin kapatılması düşünce
si masaya yatırıldı ve gerçek
leşti.

Ardından Köprüden denize 
kadar olan bölümün de üzeri 
kapatıldı.

Derelerin üzerlerinin kapıtıl- 
mayacağını herkes bilir.

Salt yer kazanmak için 
yapılan bu uygulama kötü 
sonuçlar doğurdu.

Kapalı yerin altı temizlene 
medi.

Çarşı Deresi’nin üzeri kap
atıldığından beri bir kez bile 
ciddi olarak temizlenmedi.

Kapalı alanda hertürlü pis
lik birikti.

Kanalizasyon atıklarından, 
derenin sürükleyerek getirdiği

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadrl_guler@hotmall.com

toprak ve ağaç kalıntıları, pa 
zarcı esnafının attığı çöpler, 
evsel atıklar hatta dereye 
düşen insanların cesetleri bu 
gayya kuyusunda toplandı.

Kapalı alanın çevresindeki 
esnaf, alttan gelen pis koku
dan etkilenince, havalandırma 
mazgalları önce çuvallarla son 
ra da saçlarla kapatıldı.

Bu kez içerinde büyük bir 
metangazı birikimi gerçek
leşti.

Yağışlı havalarda kapalı 
alının başlangıcının tıkanması 
sonucu birçok kez mahalleleri 
su bastı.

En önemlisi ise, üstü kapa 
tılan alandaki beton içinde 
kalan demirler zamanla oksit 
lendi ve taşıma ömrünü bitirdi.

BUSKİ’nin Çarşı Deresi’nin 
üstü kapalı bölümünü trafiğe 
kapatmasının nedeni bu de 
mirlerin taşıma ömürlerinin 

bitmesidir.
Bir kazaya karşı alınan ön 

lemdir.
Ancak, aylardır bu alan tra 

fiğe kapatılmasına karşın 
BUSKİ burada hiçbir işlem 
yapmamıştır.

Aklın yolu, bu kapalı alanı 
kırıp Çarşı Deresi’ne yeni bir 
düzen vermektir.

Yalova’da olduğu gibi 
derenin çevresi güzelleştirile 
rek gezi alanı bile yapılabilir.

Dereye bol su verilerek, üze 
rinde köprüler yapılarak bu de 
re Venedik gibi kente imaj ka 
zandırabilir.

Çarşı Deresi’nin kapalı bö 
lü m ünde bulunan işyerlerinin 
önlerindeki yaya geçit genişle 
tilip, alışveriş için cazip hale 
getirilebilir.

Çarşı Camii için proje yap
tıran Belediye, burası için de 
en güzel projeyi yaptırabilir.

Ama görünen o ki, dereler
den sorumlu olan Devlet Su 
İşleri ile yapılan girişim sonu
cu, Çarşı Deresi’nin üzeri 
çevre yoluna kadar kapatıla
cak.

İşte o zaman en büyük yan
lış yapılmış olacak.

Belediye Başkanları gelip 
geçicidir.

Dereleri kapatan kaç tane 
belediye gördünüz.

Doğayı yok ederek bir şeyi 
düzeltemezsiniz.

Sizi, Çarşı Deresi’ni açık 
haliyle doğru dürüst temiz 
leyemiyorsunuz.

Kapatırsanız nasıl temiz 
tersiniz?

Bir yanlış yeni bir yanlışla 
düzeltilmez.

Bu konu Gemlik Belediye 
Meclisine geldiğinde, sanırım 
meclis üyeleri aklı başında 
karar alırlar.

Çarşı Deresi ilçenin akciğe 
ridir.

Siz, bu akçiğeri kanserli ha 
le getiremezsiniz.

Derenin üzerinin kapatıl
ması Derenin kanser den 
ölmesi demektir.

Buna izin vermeyelim.

Gemlik Ozdilek
1. yaşını kutluyor

OSS çilesi bitiyor

3 Şubat 2007 
günü hizmete 
açılan Gemlik 
Özdilek Mağazasının 
birinci yaş günü 
kutlamaları 
başlıyor.
Gemlik Özdilek’in 
birinci yılı 
geride bırakması 
nedeniyle yazılı 
bir mesaj 
yayınlayan 
Gemlik Özdilek 
İşletme Müdürü

T MA “SUYUNU BOŞA * JPRf HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ö

Cevat Bezek, 
açıklamasında, 
“Bizden ilgilerini 
esirgemeyen 
Gemliklilere çeşitli 
sürprizlerimiz 
olacak” dedi. 
Cevat Bezek, 
1-2-3 Şubat 2008 
günleri temel 
ürün gruplarında 
müşterilere özel 
indirimler yapacak
larını belirtirken, 
çocuklara yönelik 

eğlenceler ve 
kampanyalar 
düzenleneceğini 
açıkladı.
Bezek, “Birinci 
yıldönümümüz 
nedeniyle yaklaşık 
2 bin kişilik 
bir pasta yapıp, 
mağazamıza 
gelen tüm 
konuklarımıza 
pastamızdan 
ikram edeceğiz.” 
dedi.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, yakın 
zamanda Öğrenci 
Seçme Sınavı'nın 
(ÖSS) kaldırılması 
ve ilköğretimde 
olduğu gibi her yıl 
Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) 
yapılarak yüksek 
öğrenime öğrenci 
alınmasıyla ilgili 
YÖK'le görüşecek
lerini belirterek, 
"Eğer ÖSS sistemini 
ilköğretimde uygu
ladığımız SBS'ye 
benzetirsek, ki 
hükümetimizin 
programında bunun 
böyle olacağı ifade 
edilmektedir, o 
zaman 'hayat 
eşittir 180 dakika' 
olmayacak" dedi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, açıklamalarda 
bulundu. Bakan 
Çelik, üniversitelere 
giriş için ÖSS ye 
rine, ilköğretimde 
olduğu gibi her yıl 
SBS benzeri bir sis
temin getirilmesiyle 
ilgili tartışmalara da 
değindi. SBS'nin 
yüksek öğrenime 
adaptasyonuyla 
ilgili olarak Bakan 
Çelik, üniversiteye

giriş yetkisinin MEB 
ile birlikte YÖK'e 
verildiğini hatırlattı. 
Bugünkü ÖSS sis
teminin doğru olma 
dığını hem öğrenci 
ler hem öğretmenler 
hem de YOK'ün ka 
bul ettiğini vurgu
layan Çelik, "Ümit 
ediyorum ki önü 
müzdeki günlerde 
YÖK'le oturup bun
ları konuşacağız. 
Ama bu sistem bu 
sene yetişir mi bu 
konuda açık birşey 
söyleyemem. Gerçi 
ÖSS sistemini eğer 
bu yıl değiştirir 
şeniz, mevcut siste 
me göre hazırlanan 
öğrenciler mağdur 
olurlar. Yani şoke 
olurlar. Dolayısıyla 
bu tür düzenlemeler 
hemen devreye 
sokulmamalıdır" 
dedi. Ancak kat

sayıyla ilgili YÖK'ün 
bir karar alması 
durumunda ya da 
yasal bir düzenle
meyle yeni düzenle
menin gerçekleşe
bileceğini belirten 
Çelik, şunları kay
detti: "Ama bunu 
daha YÖK'le oturup 
konuşacağız. Eğer 
ÖSS sistemini 
ilköğretimde uygu
ladığımız SBS'ye 
benzetirsek, ki 
hükümetimizin 
programında bunun 
böyle olacağı ifade 
edilmektedir, o 
zaman 'hayat eşittir 
180 dakika' olma 
yacak. O zaman bu 
yükü yayacağız. 
100 kiloluk bir 
yükü gencimizin 
sırtına birden 
vermeyeceğiz.
'Sen bunu 30-30-40 
kaldır' diyeceğiz."

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 

I Yaşar Büyükanıt, 
I TSK'nın türban 

konusundaki tutumu
nun toplumun tüm 
katmanlarınca 
bilindiğini söyledi. 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Büyükanıt, 
Makedonya Savunma 
Bakanı'nı kabulün
den sonra gündeme 
ilişkin açıklamada 
bulundu. Orgeneral 
Büyükanıt, türban 
tartışması konusun
da kısa bir açıklama 
yaptı ve şöyle dedi: 
"Ben şunu söyleye 
yim. Gündeminizde 
türban konusu var. 
Bu konuda bazı 
basın organlarında 
çıkıyor asker ne 
düşünüyor diye. 
Türk toplumunun 
tüm katmanlarında 
bu konuda askerin 
düşüncesini 
bilmeyen yok. 
Bir şey söylememin 
malumun ilanından 
öteye gitmez." 
Genelkurmay 
Başkanı Örge 
neral Büyükanıt, 
Ergenokan operas

yonuna ilişkin ise, 
her toplumda yasa 
dışı işi yapan insan
ların çıkabileceğini 
belirtti ve TSK'nın bir 
suç örgütü gibi gös
terilmeye çalışıldığını 
söyledi. Orgeneral 
Büyükanıt, 
şöyle dedi: 
"Bunların yaptıkları
na ilişkin yargı kararı 
verir o da uygulanır. 
Benim burada söyle
mek istediğim başka 
bir şeydir. Her fırsat
ta bu tür ortaya çıkan 
şeyleri silahlı kuvvet 
(erle ffîşkıTendirme 
çabaları. TSK bir suç 
örgütü değildir.

TSK'da hata yapan, 
gereğini yargı 
önünde cezasını 
keser. Beyhude 
gayretlerle bu tür 
şeyleri TSK ile 
ilişkilendirmek bey
hude bir çabadır. 
Bir suç varsa bunun 
karşılığında ceza da 
vardır. Bu cezayı 
verecek olan da 
yargıdır. Kişiler 
değildir." 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Büyükanıt, Ankara'da 
bulunan Makedonya 
Savunma Bakanı 
Lazar Elenovski'yi 
kabulünde

Makedonya'nın öne
mine ve askeri İş 
birliği konularına 
değindi. Büyükanıt, 
"Balkanlarda askeri 
mekanizma işbirliği 
ile sürecek" dedi. 
'TALABANİ İLE 
GÖRÜŞMEYİZ’ 
Büyükanıt bir 
gazetecinin 'Irak 
Cumhurbaşkanının 
Talabani'nin davet 
edilmesi karşısında 
tavrınız ne olur?' 
yönündeki sorusu 
üzerine ise, davet 
olup olmadığını 
bilmediğini söyledi. 
Büyükanıt, "Ben 
geçen sene Şubat 
ayında bir ifade 
kullandım. ABD'de 
yaptığım basın 
toplantısı sırasında. 
Bizim asker olarak 
görüşmemizde fayda 
yok. Ama bu devletin 
diğerkurumlarımn 
görüşmeyeceği 
anlamına gelmez. 
Burada bizim ipotek 
koymak imkanımız 
yok. Bunu açıkladım. 
Tutumumuz bu" 
dedi. Büyükanıt 
ayrıca bu sene 
Makedonya'yı ziyaret 
edeceğini belirtti.

Serbest Kürsü
Özgür KARAKAYA

İletişim Uzmanı' 
ozgkara@hotmail.com

GÖRMENİN İZLERİ

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Dünden devam...
Teknolojinin sunmuş olduğu imkân 

sayesin de uzağı ve küçüğü görmek 
mümkün.

Televizyon uzak görüntüyü görmemizi 
sağlar. Kameradaki gördüğümüz görüntü 
kişiyi yukarıdan çekmişse küçültme, eğer 
alt açıdan görüyorsak kişiyi yüceltmedir.

Resmi gördüğümüzde o görüntü bizi 
başka bo yutlara taşır. Eserleriyle 
günümüze taşınmış res samların gördük
lerini anlamaya çalışmak, resimlerdeki 
ayrıntılara dikkat edebilmektir. 
Tiyatrodaysa yaşamın karelerini göre
bilmedir.

Rüya görmek bilinçaltımızın dışarı 
çıkışıyla, bazen hatırlamak ve zihinsel bir 
resim oluşturmaktır.

Hayal da isteyerek görme, sanki onu 
gördüm dediğimizde yanılgıdır.

Bir kişiye kızdığımızda ise yüzünü 
görmek istemiyorum dediğimizde onu 
merhabadan uzak bırakmadır.

Önemli olan canlara küsmemektir.
Hor görme, bir kimseyi küçümseme 

beraberinde benciliği getirir.
Görme farkında oluşu, sokakta yürürken 

bir dost gördüğünde merhabayı, aramızda 
görmek isteriz daveti; çiçeği gördüğü 
müzde sevgiyi mürüvvetini görmekle iyi 
ve mutlu günleri, Güneşi gördüğümüzde 
aydınlığı cana yakınlığı; bu filmi göre- 
öıTirsiniz de ise tavsiyeyi; hoşgörüyse 
tüm insanlığı kucaklayabilmektir.

Bir toplum, görünmeyeni görmeye, 
görünmeyeni anlamaya, gösterilmeyeni 
öğrenmeye ilişkin geçerli bir yol bul
muşsa ilerliyor demektir. Bu topraklardan 
doğmuş bir sözle bağlarsak "Görünen 
köy kılavuz istemezi" gerçekleştirebilmek- 
tir önemli olan.

Sorunu görmek çözümün yarısı olduğu
na göre, devlet bakanlarını devlet gören
leri olarak değiştirsek daha mı iyi olur 
dersiniz?

Yazımızı Nazım Hikmet'in Nikbinlik 
şiirinden bir dörtlükle noktalayalım

Güzel günler göreceğiz çocuklar, 
güneşli günler göreceğiz 
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, 

ışıklı maviliklere süreceğiz...

K AŞ«D€ BCKICMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Bursa’da 80 köy yolu ulaşıma kapandı
Önceki günden beri 
etkili olan kar yağışı, 
Bursa'da hayatı 
olumsuz etkiliyor. 
Şehir merkezinde 
sıkıntılara yol açan 
kar yağışı, 80 köy 
yolunun da kapan
masına neden oldu. 
Aralıklarla yağan 
kar yağışı, dün şid
detini iyice artırdı. 
Bursa'yı beyaz 
örtüye bürüyen kar, 
ulaşımda aksamala 
ra neden oluyor. 
Belediye ekipleri, 
buzlanmaya karşı 
sürekli tuzlama 
çalışması yaparken, 
kaldırımlar da 
yayaların kayıp 
düşmemesi için 
ekiplerce temizle 
niyor. Bunun yanın
da, lapa lapa yağan 
kar, en çok çocukları 
eğlendiriyor.

Kendi aralarında 
kar topu oynayan 
çocuklar, tatili de 
fırsat bilerek

beyaz örtünün 
tadını çıkartıyor. 
Bu arada, Bursa 
merkez ve ilçelere

bağlı toplam 
80 köy yolunun 
kar yağışı nedeniyle 
ulaşıma kapandığı

bildirildi.
İl Özel İdaresi 
Köye Yönelik 
Hizmetler Daire 
Başkanı İsmail 
Aksoy, 15 greyder, 
2 kar makinası ve 
2 kar bıçaklı kam- 
ponla beraber tüm 
ekiplerin seferber 
olduğunu, kapanan 
köy yollarının 
açılması için çalış
maların tüm hızıyla 
sürdüğünü kaydetti. 
Aksoy, yoğun kar 
yağışrnedeniyle, 
Büyükorhan'da 
15, Gemlik'te 3, 
İnegöl'de 15, İznik'te 
8, Keleş'te 6, Muşta 
fa Kemal Paşa'da 10, 
Nilüfer'de 2, Orhane 
li'nde 12, Orhanga 
zi'de 3, Osmanga 
zi'de 4 ve 
Yenişehir'de 
2 köy yolunun 

şuan itibariyle 
ulaşıma kapalı 
olduğunu ifade 
etti.
Ekiplerin, gün 
boyu kar temizleme 
çalışması yaptığını 
vurgulayan Aksoy, 
dün akşam 
saatlerine doğru kar 
yağışının yavaşla
ması ile birlikte 
gece 24:00'e kadar 
çalışarak köy 
yollarını tamamen 
açacaklarını 
sözlerine ekledi. 
Meteoroloji 
yetkilileri, kar 
yağışının Bursa'ya 
terk edeceğini, 
1 derece olan hava 
sıcaklığının da 
bugünden itibaren 
yükseleceğini 
belirtti. Yetkililer, 
gece ise don 
uyarısı yaptı.

t
UMURBEY HALI SAHA 

ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
Sezonluk Abone Fiyatı: 35.lt YTL
TEL : 0.224 525 07 38
GSM: 0.546 517 52 82

lursa’da çevreyi kirleten fabrikalara ceza
Bursa'da krom 
konsantre tesisini 
işleten Şetat 
Madencilik Gıda 
Sanayi ve Tic. 
A.Ş.'ne çevreyi 
kirlettiği için idari 
55 bin YTL idari 
para cezası verildi. 
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesi Kusumlar 
Köyü Küçük Fuğla 
Tepe mevkiinde 
krom konsantre 
tesisi olarak faaliyet 
gösteren Şetat 
Madencilik Gıda 
Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye 
Oba deresini kirlettiği 
için idari 55 bin YTL

idari para cezası 
uygulandı.
Bursa İl Çevre 
ve Orman 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada; 
"Söz konusu 
firmada 15 Ocak 
2008 tarihinde İl 
Müdürlüğümüz 
teknik elemanlarınca 
yapılan denetimde; 
mevcut arıtma sis
teminin çalıştırıl
madığı ve proses 
kaynaklı atıksuların 
arıtmaya tabi 
tutulmadan Oba 
Deresi olarak 
bilinen yüzeysel su

kaynağına 
doğal mecrasında 
deşarjının yapıldığı, 
tespit edildi.
Ayrıca Oba 
Deresi yatağının 
üretim prosesinden 
kaynaklanan 
pasa adı verilen 
atıklarla kaplı 
olduğu tespit 
edilmiştir." 
denildi. Şirkete, 
5491 sayılı Kanunla 
değişik 2872 
sayılı Çevre 
Kanunu kapsamında 
55.000 YTL idari 
para cezası uygu
landığı kaydedildi

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

DOĞAYI SEV 
YEŞİLİ KORU

KUAFÖR HİZMETİNİ 
AYAĞINIZA GETİRİYORUZ.
Saçının bakımını yaptırmak için 
kuaföre gidemeyecek durumda 

olan bayanlara bulunmaz hizmet 
SİZ ÇAĞIRIN BİZ SİZE GELELİM.

KUAFÖR ÜMİT
51462 56-0.5469665366
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| Yalova’da 2 
çocuk yanarak 

can verdi
Jandarmadan sahte para operasyonu

Yalova'nın Çınarcık 
ilçesine bağlı 
Teşvikiye 
beldesinde 
2 çocuk, prefabrikte 
yaktıkları ateş 
sonucu çıkan 
yangında yanarak 
öldü. Kimliği 
belirlenemeyen 
2 çocuğun ilk 
tahminlere göre 
ısınmak için ateş 
yaktıkları sanılıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Teşvikiye 
beldesinde 
Karşıyaka 
mahallesinde 
bulunan Kum 
plajında bir kafenin 
prefabrik olan 
deposuna giren 
yaşları ve kimlikleri

henüz belirlene
meyen 2 çocuk, 
ısınmak için 
yaktıkları ateş 
sonucu yanarak 
hayatını kaybetti. 
Mahalledeki 
vatandaşlar tarafın
dan söndürülen 
prefabrik deponun 
içerisinde, yanarak 
kimliği belirlenmez 
hale gelen çocuk 
cesetleri kömür
leşmiş halde bulun
du. Yangın 
söndürüldükten 
sonra fark edilen 
çocukların cesetleri, 
kimlik tespit 
edilmesi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
gönderildi.

Bursa'nın Büyükor 
han ilçesinde jandar
ma tarafından bir 
otomobilde yapılan 
aramada 170 adet 
sahte 20 YTL ele 
geçirilirken, olayla 
alakalı 3 kişi gözaltı
na alındı.
Edinilen bilgiye göre, 
Büyükorhan ilçesin 
de V.B., A.A. ve Y.B. 
isimli 3 şahsın piya 
saya sahte para süre 
ceği ihbarını alan 
Bursa İl Jandarma 

___________________

Komutanlığı ekipleri, 
şahısların bindiği 
otomobili takibe aldı. 
Kınık mevkisinde 
otomobilin önünü 
kesen jandarma ekip
leri, araçtaki 3 şahsı 
gözaltına aldı.
Şahısların üzerinde 
ve otomobilde 
yapılan aramada 170 
adet sahte 20 YTL 
ele geçirildi. Zanlılar, 
yapılan sorgula
manın ardından 
adliyeye sevk edildi.

Ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı
Bursa'da bir 
eve giren kişi ya 
da kişiler, 
içerdeki çok 
miktarda ziynet 
eşyası ile 30 YTL 
parayı alarak kaçtı. 
Edinilen bilgiye

göre, hırsızlık 
merkez Nilüfer 
ilçesi Konak 
Mahallesi Beşevler 
Caddesi üzerinde 
Murat Ö'ye (28) ait 
evde meydana 
geldi. Dairenin dış

kapı kilini sökerek 
içeri giren kimliği 
belirsiz hırsız 
ya da hırsızlar, 
içerdeki
8 adet altın yüzük, 2 
adet çeyrek altın, 2 
adet çocuk bileziği,

2 adet altın küpe, 2 
adet altın 
kolye, 2 adet altın 
küpe ve 30 YTL 
parayı alarak kayı
plara karıştı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

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

"oplum destekli polis suç oranlarını azalttı

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

m SAM »e MMIZ İÇİN bizi MJZ I
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi s

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa |
Kayhan Mahaliesi’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, Kaşko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21
fes
&

Toplum destekli polis 
lik Uygulamasından 
sonda Bursa'da suç 
oranlarında yüzde 
53'lük bir azalma 
yaşandığı belirtildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik Büro 
Amirliği, tarafından 
2006 yılından sonra 
uygulanmaya başla 
nan programdan 
sonra suç orarlarında 
yüzde 53 oranında 
azalma meydana 
geldiği kaydedildi. 
Suçla mücadele ve 
suçu önlemede yeni 
bir açılımı ifade eden 
Toplum Destekli 
polislik felsefesi ile 
suçun önlenmesinde 
sadece polisiye ted
birlerin yeterli olma 
dığı, bu nedenle 
suçun ortaya çık
masında pay sahibi 
olan tüm kesimlerin 
katılım ile en sağlıklı 
sonuca ulaşılabile
cek sosyal metotların 
devreye sokulması 
amaçlanıyor.
Türkiye genelinde 
emniyet teşkilatını 
toplumla barışık ve 
başarılı bir çizgiye 
taşımak amacıyla 10 
pilot ilde uygulamaya 
konulan 'Toplum 
Destekli Polis' uygu
laması ile suç oran
larında büyük bir

azalma meydana 
gelirken, vatandaşlar 
da da suç ve suçlu
lara karşı büyük bir 
bilinçlenmenin önü 
açılmış oldu. Şu an 
itibari ile 25 ilde 
uygulanmakta olan 
toplum destekli polis 
programı, Mart ayı 
itibari ile 50'ye çıkarı 
lıp, 2009'da ise tüm 
illerde uygulanmaya 
konulacak.
Bursa'da da ilk kez 
Nilüfer ilçesinde kuru 
lan Toplum Destekli 
Polislik Büro Amirli 
ği, bu kapsamda yap
tığı uygulamalar son
rasında Bursa'da suç 
oranlarının önünü 
büyük oranda aldı. 
Toplum destekli 
Polislik Amiri Bülent 
Kaplan, program 
dahilinde ilk önce 
problemin tespitini 
yaptıklarını, ardından 
ise sorunu çözme 
yoluna gittiklerini 
bildirdi. Bursa'da ilk 
toplum destekli 
polislik büro amirliği
ni Nilüfer'de kurduk
larını belirten Kaplan, 
"Nilüfer'de ki merkez
imizde şuan itibari ile 
30 kişi çalışmakta. 
Bir ay önce ise 
Yıldırım ilçesinde 
yeni büromuzu açtık. 
Orada ise 35 kişi 
çalışmakta.

Osman gazi'de ise 
2008 yılında büro 
açmayı düşünü 
yoruz." dedi. 
Suçu tespit kapsa 
mında Nilüfer ilçesin 
de evden hırsızlık
ların fazla olduğunu 
kaydeden Kaplan, 
"Bizler bu kapsamda 
insanların kapısına 
kadar giderek toplu 
olarak yapacağımız 
toplantılara davet 
ettik. Yaptığımız 
toplantılarda ise yaşa 
nan hırsızlıklara karşı 
alınacak önlemleri ve 
olası vakalarda nasıl 
davranmaları gerek
tiğini anlattık. Bu 
çalışmalardan sonra 
hırsızlık oranlarında 
büyük oranda azalma 
gözlendi." dedi. 
2006 yılından beri 
102 toplantı gerçek
leştirip, bin 6 kez ise 
mağdur destek pro
gramı uyguladıklarını 
anlatan Bülent Kap 
lan, bu toplantılara 
10 bin'in üzerinde 
kişinin katıldığı vur
gulayarak, "Bu 
toplantılar sonrasın
da suç oranında 
yüzde 53'lük bir azal
ma yaşandı. Ayrıca 
insanların suç ve 
suçlulara karşı daha 
bilinçli bir hale 
gelmesi sağlandı.” 
dedi.
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Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Okuyucu şikayetleri
Sayın Yelda Baykız
Yazılarınızla daha yeni tanıştım ve 

büyük keyif aldım. Kurtul Köyü'nde otu
ruyorum. Öğrenciyim. Kaç zamandır 
köyümüzde çöpler toplanmıyor. Her yer 
berbat durumda. Muhtarımız çözüm üret
miyor. Mikrop kapacağız diye korkuyoruz. 
Bir de kokudan durulmuyor. Aslında bu 
konuyu haber yapsanız çok daha iyi ola
cak. Sevgiler.

Rumuz Çevre

Sayın Yelda BAYKIZ,
Kayhan Mahallesi'nde üç gündür haber 

vermeden sularımız kesilmekte. Ayıp ayıp 
BUSKİ çok ayıp. Bıktık sizden biz. 
Gözünüzü seveyim yayınlayın bunu. 
Olmaz ki canım. Size de kolay gelsin 

Remziye K.

Merhaba Yelda Abla,
Biz liseli dört kafadarız. Geçenlerde 

okulda Gemlik Körfez Gazetesini getirmiş 
bir arkadaşımız. Sizin okuyucu maillerini 
yayınladığınızı gördük. Karar verdik bizde 
yazdık. Burada gidebileceğimiz hiçbir yer 
yok. Nereye gideceğiz biz? Spora, sine
maya, eğlenmeye yerimiz yok. Bu sefer 
bizde evlerde toplanıyoruz. Bir de gazino
lar var işte derme çatma. Çalışmalarınız
da başarılar

Gemlik Lisesi'nden Y.V.D.S

Yelda Hanım Merhaba
Karsak Camisinin önündeki trafik 

yüzünden az kalsın canımdan oluyordum. 
Sadece polis kahvenin önünde arabada 
duruyor. Yaptığı başka bir iş yok. 
Lambalar zaten eksik. Orhangazi 
Caddesi’ne giden taraf ise evlere şenlik. 
Yok mu bu ilçeyi düzene sokacak yürekli 
birisi bacım yok mu söyle. Kim bu bil
gisayarı çıkarttıysa Allah razı olsun. Allah 
kolaylık versin sana da.

Seyfullah Karataş

Karabük Nüfus Müdürlüğünden 
>p aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
2 Hükümsüzdür. Naime GÜRLEYİK

ABONE OLDUNUZ MU?
■ınıi|i|iıııi|iıııi|iıııııı» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Körfez1 İnternette ww.gemlikkorfezgazetesi,coîn

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİSMZDEMKESİM

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY Eî
W: SI) 11 «Cep W: «.Sİ! ffl 1114

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Ön muhasebe bilgisi olan 

SEKRETER ARANIYOR
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV faxlanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA - Tel S 513 47 39

ELEMAN ARANIYOR

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
KABADAYI 14.00 - 19.00 - 21.30

ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30 - 14.15 - 16.45

ATLAS SİNEMASI
BEYAZ MELEK 14.00 - 16.15

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)
- 19.15*21.15

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Ofis içecekleri 
bağımlılık yapıyor Antibiyotik kullanmanın gribe faydası yok"

Beslenme, pek çok 
insan tarafından 
karın doyurmak, 
canın istediği 
besinleri yemek, 
içmek şeklinde 
tanımlanıyor. 
Halbuki vücudun 
ihtiyaç duyduğu 
enerji ve 50'ye yakın 
türde besin öğesinin, 
yeterli ve dengeli 
bir şekilde besinler 
yolu ile alınması 
gerekiyor.
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Turgay Köse, 
tek tip beslenerek, 
sürekli öğün atla
yarak, bir besinden 
fazla miktarda yiy
erek vs sağlıklı 
kalabilmenin pek 
mümkün olamadığını 

^'belirtiyor. Köse, 
f "İş ortamında her 
i zaman için sağlıklı 
mönüler ile 
karşılaşma imkanı 
bulunmuyor.

Genelde kısıtlı bir 
zaman diliminde, 
alelacele yenilen 
fast food tarzı 
besinler hem sağlık 
hem de temizlik 
açısından kuşku 
uyandırıyor. Bu sıkın
tılara ofise konulan 
çay, kahve, sıcak 
çikolata, capuccino 
makinelerinden alı
nan içecekleri de 
ekleyebiliriz.' 
Bu tür içeceklerde 
bulunan kafein, 
kişide farkına vara- 
masa bile az da 
olsa bağımlılık 
yapmakta, hatta birey 
çalışmadığı günlerde 
bu tarz içecekleri 
içmediği için uyan
makta güçlük çek
mekte, baş ağrısı ile 
karşılaşmaktadır. 
İlave olarak şeker 
eklenmesi de fazla 
enerji allmına yol 
açmaktadır"

Avrupa Grip Gözlem 
Komitesi ve Avrupa 
Hastalıktan Korun 
ma ve Kontrol 
Merkezi'nin "A-H1" 
adlı yeni bir tür grip 
virüsünün salgın 
haline geldiğini 
açıklamasıyla birlik
te, grip virüsü tekrar 
mercek altına alındı. 
Gribin, influenza 
virüsünün yol açtığı 
bir solunum yolu 
hastalığı olduğunun 
bilindiği gibi antibiy
otiklerin bu konuda 
herhangi bir faydası 
olmadığını belirten 
Vehbi Koç Vakfı 
(VKV) Amerikan 
Hastanesi Check - 
up uzmanı Dr. Hayri 
Aydın, bütün üst 
solunum yolu 
şikayetlerinin de 
grip olmadığını 
söyledi. Genel 
olarak gripte ateş, 
burun akıntısı, 
boğaz ağrısı, kas ve 
eklem ağrıları, 
öksürük, halsizlik 
gibi şikayetlerin 
görüldüğünü ifade 
eden Dr. Aydın, 
'olun^rın diğer sol
unum yolu virüs
lerinin de ürettiği 
şikayetler olduğu 
düşünülecek 
olunursa ayırım yap
mak çok kolay değil. 
Ancak gripte genel

likle bu belirtiler 
biraz daha ağır 
seyreder. İnfluenza 
virüsüne karşı yeni 
antiviraller geliştir? 
itmiştir. Bunlar özel
likle ilk 24-48 saat 
içinde alındığı 
zaman etkinlikleri 
olan, hastalığın 
daha hafif ve daha 
kısa sürmesini 
sağlayan ilaçlardır. 
Grip olduğunu 
düşünen insanların 
bir an önce bir dok
tor ile görüşmesi ve 
bu konuda önerileri
ni alması uygûn ola
caktır" dedi.
Aydın, bol bol C vit
amini içeren 
meyveleri tercih 
etmenin grip önleme 
konusunda yapa
bilecekler arasında 
yer aldığını 
belirterek, "Grip 
virüsü, hastalıklı 
insanların virüsü 
olduğu vücut sal
gılarına dokunmuş 
olan elleri ile başka 

yerlere dokunmaları 
ve daha sonra 
burayla temas eden 
sağlıklı insanların 
ellerini ağız ve 
burunlarına 
götürmeleri ile 
vücuda girer.
Gripten korunmak 
için özellikle elleri 
sık sık yıkamalı. 
Eğer yıkamak 
mümkün olmuyor 
ise alkol bazlı 
dezenfektan, temiz
leyici maddeler ile 
temizlemeli.
Hastalığı olanların 
topluluklara karış
maması, özellikle 
çocukların okula 
gönderilmemesi 
önemli olacaktır" 
diye konuştu.
Grip aşısının bir 
Önceki senenin ilk
bahar aylarında aktif 
olan grip türlerinden 
hazırlandığını ve bir 
sonraki sene 
piyasaya 
sürüldüğünü hatırla
tan Aydın, "Dünya 

Sağlık Örgütü 
(WH0) aşı hazırlama 
sürecinin her aşa
masında oldukça 
faaldir. Her yıl 250 
milyon aşı hazır
latılır. Tabi ki grip 
virüsü çok çeşitli 
yapılarda olabile
ceği için her zaman 
yüzde 100 tutması 
beklenemez. Ancak 
genelde grip aşısı 
olanlar gribi daha 
hafif geçirmekte
dirler" açıklamasın
da bulundu.
Dr. Aydın, toplumun 
grip ve komplikasy
onlarına en açık 
olan kesiminin aşı 
olmasının korunma 
açısından önemli 
olduğunu dile getir
erek, özellikle 65 
yaş üstü hastaların 
hepsinin, 18-65 
arası hastalarda ise 
kalp ve akciğer 
hastalıkları, diyabet, 
kanser, veya başka 
bir kronik hastalığı 
olanlarla diyalizdeki 
hastaların, uzun 
süreli kortizon ve 
bağışıklığı 
baskuayrcf ilaç kul
lanmak zorunda 
olanların mutlaka 
grip aşısı olma 
konusunda doktor
larına danışması 
gerektiğinin altını 
çizdi.
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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 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 1,0 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

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
Kâmil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 51,3 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İ'şl. 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 
la

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

NÖBETÇİ ECZANE
31 Ocak 2008 Perşembe 
ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu 
Tel: 513 1145 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2967 

FİYATI : 0.25 YÇL. (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 

MatbaaclıkrYayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
• GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
* PVC PENCERE
* BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA
* DEKORATİF CAM TUĞLA
* GÜVENLİK VE KAPICI DAİRESİ
* TÜM SİTEYE TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
• MODERN ÇATI İZOLASYONU VE ÇATI KAPLAMASI
• TÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireg 

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin kensıne ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oy n; 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebilere!

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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