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RP ilçe Başkanı Recep Aygün AKP ve MHP'ye çattı..

"Başörtüsünde 
ayırım yapılamaz"

Saadet Partisi İlçe Baş 
anı Recep Aygün, düzenle 
ği bâsın toplantısında, AKP 
a MHP'nin başörtüsünü Ana 
ısa ile yasak haline getirdi 
rii iddia etti. Aygün, baş ör 
ısünün oruç gibi dinin ge 
ği olduğunu belirterek ba 
örtüsüne kimsenin sınırlama 
diremeyeceğini söyledi.

Haberi sayfa 3’de

Bursa Mimarlar Odası’da seçim 
çalışmaları başladı.

Gemlik’li mimarlardan

destek istediler

3 Şubat 2008 Pazar günü yapılacak Bursa 
Mimarlar Odası genel kurulu için başkan 
adaylarının yönetim tanıtımları sürüyor. 
Şimdiki yönetim kurulu üyesi olan ve Pazar 
günü yapılacak başkanlık seçiminde aday 
olan Mimar Şenol Şimşek Ticaret ve Sanayi 
Odasında düzenlenen toplantıda kendini 
ve arkadaşlarını tanıttı.

Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmall.com

Çenenin altından bağlama
i:, Üniversiteye bayanların girişi için formül 
ulundu. Türbanın başörtüsü olması için 

‘enenin altından bağlanacakmış.
Ülke aylardır başörtüsü ve türbanla uğ 

aşıyor. Şimdi de bağlanış şekliyle.
AKP ve MHP kafa kafaya vermiş, ülkeyi 

ürbandan kurtarıyorlar.
Acaba kurtaracaklar mı, yoksa karıştıra

caklar mı?
i, Bunu kendileri de bilmiyorlar ama bir 
Bg yola çıktılar. Güya Anayasa değişikli 
ğiyle ile bu işi halledecekler. Dev. sayf.ö’de

Dâyol Mevki Gemllk/Buısa Tei:0.224 513 30 33
Faks: 0.224 513 51 01 • 0.533 437 35 53

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ 

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI

EVLERE VE İŞ YERLERİN < 
VAKİT SERVİSİMİZ OLUP 

TELEFON AÇMANIZ VETERLİDİR.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Dönüşüm değişim..
Kültürel değişim ve dönüşüm medyadan 

siyasete,ticaretten tarikata kadar dört bir 
yanımızı ur gibi sardı..

Dil birliği rafa kalktı..
Kılık kıyafet ayarı kaçırdı..
Eğitim yoldan çıktı..
Şağlık içine gireni sağlıksızlaştırıyor.
Siyasetçiler ulusun onca derdi varken 

"türban" dalaşına girdi..
Tren raydan çıktı...
Yozlaşma, özenti, yabancılaşma, yabancı 

hayranlığı aldı başını gidiyor. Gitgide ben
liğimizden uzaklaşıyoruz.

Doğuya dönmüştük, şimdi batıya, 
Amerika'ya dönük yüzümüz. Bu yüzden bir 
türlü kendimize dönemiyoruz, kendimize 
gelemiyoruz.

Artık başlamıyoruz, start veriyoruz!
Hoşça kal, güle güle yerine bay baylaşıy- 

oruz.
Çarşıda, pazarda adı Türkçe olan satış 

yerlerini mumla arıyoruz. Satıcılar yabancı 
adlar koymazlarsa satış yerlerinin ikinci 
sınıf, kalitesiz, adi sanılacağından korkuy
orlar

Evlerimiz dubleks, tripleks, salon salo- 
manjeli, izoleli, dizaynlı.

Yiyeceklerimizi taze kalsınlar diye dipfri
zlere koyuyoruz.

Yollar banyenî, starlar baaTgardı'ı, gece 
kulüpleri adisyonlu, şovlu.

Kulüpler klap oldu artık, clup'a ben
zetmek için klüp yazanlar var.

Bankalar dekont veriyorlar.
Türkçe tu kaka ediliyor, yabancı sözler 

okeyleniyor...
Kimi yabancı sözcüklerin yanına etmek 

eylemi getirerek Türkçeleştiriyoruz! 
Böylece orijinal, marjinal oluyoruz. Başarılı 
gençler onore ediliyorlar, lafını 

bilmeyenleri refüze ediyoruz.
Dövizler deklare ediliyor’sırlar afişe 

ediliyor, gençler ajite ediliyor, agresifleşiy- 
or.

Irklar asimile ediliyor, sporcular rekorları 
egale ediyor, sporumuzda mantalite, 
kondisyon, performans, motivasyon, 
defans, ofans, fikstür, deplasman, 
skor,rövanş, rövaşata gibi sözcükler cirit 
atıyor.

Ne kadar yabancı sözcük kullanırsak o 
kadar uygarlaşacağımızı, globalleşe- 
ceğimizi , başımızın göğe ereceğini sanıy
oruz, boyumuz bir karış büyüyecek diye 
seviniyoruz.

Gözümüz aydın! Muasır medeniyetler 
seviyesine çıkmamıza ramak kaldı!

Dilde Avrupa Birliği'ne çoktan girdik..
Kültürel boyutta AvrupalI olduk..
Yaşam tarzımızda onları bile geçtik.. 
Giyim kuşamda da Araplaşıyoruz.. 
Neo-klasik olduk...
Bir yanımız AvrupalI diğer yanımız 

ArabistanlI..
Oh ne ala..
Bundan iyisi..
Şamda kayısı..

'Gemlik Körfez’internette
www.gemiikkorfezgazetesi.com

Bursa Mimarlar Odası’da seçim çalışmaları başladı.

Gemlik’li mimarlardan
destek istediler

Seyfettin ŞEKERSÖZ
3 Şubat 2008 Pazar 
günü yapılacak 
Bursa Mimarlar 
Odası genel kurulu 
için başkan aday
larının yönetim 
tanıtımları sürüyor. 
Şimdiki yönetim 
kurulu üyesi olan ve 
Pazar günü yapıla
cak başkanlık seçi
minde aday olan 
Mimar Şenol Şimşek 
düzenlenen toplantı
da kendini ve 
arkadaşlarını tanıttı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası toplantı salo
nunda Gemlik’li 
mimarlarla bir araya 
gelen Şenol şimşek 
şimdiki dönem
lerinde ve seçilmesi 
durumunda 
Mimarlar Odası için 
neler yapabilecekleri

konusunda 
arkadaşlarını bil
gilendirdi.
Bursa Çarşamba 
semtinde bulunan 
Bursa Mimarlar 
Odası merkezinde 
Pazar günü yapıla
cak seçimlerde 3 
değişik listenin çek
işeceği öğrenildi.

OlSniUHlIUlllUlllllilIlıtlpil 
baytaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex daireler,
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

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

BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı , asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 normal daire
Gemlik Migros Karşısında, Doktor muayenehanesine uygun, çok merkezi, 
asansörlü, kaloriferli 3+1 140 m2 normal daire 
KİRALIK DAİRELER ve İ$ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı 
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

MANASTIR’DA 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

Tel: 513 42 21 JF<şıx: 513.17 94

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
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SP İlçe Başkanı Recep Aygün AKP ve MHP'ye çattı..

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

"Başörtüsünde 
ayırım yapılamaz"

Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, düzen
lediği basın toplantısında, AKP ve MHP'nin başörtüsünü 
Anayasa ile yasak haline getirdiğini iddia etti. Aygün, 
başörtüsünün oruç gibi dinin gereği olduğunu belirterek 
başörtüsüne kimsenin sınırlama getiremeyeceğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSOZ 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, düzenlediği 
basın toplantısında 
AKP ile MHP'nin 
ortaklaşa karar 
verdikleri baş örtüsü 
hakkında görüşlerini 
açıklarken "Bu 
anlayış içersinde 
şunlar başını örter, 
şunlar da başını örte
mez diye bir sınırla
ma getirilemez. 
Kimsenin de böyle 
bir ayrım yapmaya 
hakkı yoktur" dedi. 
Parti merkezinde 
yapılan basın toplan
tısında AKP ile 
MHP'yi eleştiren 
Aygün, "Cumhu riyet 
tarihi boyunca 
başörtüsü yasaklan
mıyor ama AKP' nin 
isteği ile bu yasaklar 
anayasa ile getiriliy
or. Bu millet bizi ikti
dara münasip 
görürse bunların 
hesabını sorarız" 
şeklinde konuştu. 
Din ve vicdan özgür
lü açısından bakıl
ması gereken bir 
konu olan bu 
meselede; devletin 
resmi bir kurumu 
olan Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın bu 
konudaki görüşü nün 
net olduğunun altını 
çizen Recep Aygün, 
"Diyanet İşleri 
Başkanlığı 
başörtüsünün, tıpkı 
namaz, oruç gibi 
dinin bir gereği 
olduğunu net bir şek
ilde ortaya koymuş
tur. Bu anlayış 
içerisinde şunlar 
başını örter, şunlar 
da başını örtemez 
diye bir sınırlama 
getirilemez.
Kimsenin de böyle 
bir ayrım yapmaya 
hakkı yoktur. AKP 
ile MHP'nin uzlaş
maya vardığı 
başörtüsü muta
bakatı milletimiz 
açısından yeni bir 
hayal kırıklığından 
başka bir şeyi ifade

etmemektedir.
Uzlaşmaya varılan 
düzenlemenin s a 
dece üniversitelerde 
okuyan öğrencileri 
kapsaması son 
derece yanlıştır. 
Bunun anla 
mı, üniversitede 
okuyan kızlarımız 
dışındaki hanımla 
rın başlarını örtme 
yecekleri hususunda 
anayasal bir yasak 
getirmektedir. Bu çok 
büyük bir hatadır. 
Şimdi mutabakata 
varan parti yetkililer
ine sesleniyoruz ve 
ikaz ediyoruz. Böyle 
bir anlayış fevkalade 
yanlıştır. Üniversit
ede okuyan kızlarımız 
başlarını örtme hak 
kına kavuşurken, 
onun dışındaki 
hanımların başla 
rını örtmeyecekleri 
hususunda adeta 
anayasal bir yasak 
getirmektesiniz. 
Hamın kızımız oku
lunda okuyacak, 
ancak mezun olduk
tan sonra başörtüsü 
ile mesleğini icra 
edemeyecek. 
Türkiye, böyle bir 
tehlike ile karşı 
karşıyadır" şeklinde 
konuştu.
AKP'nin başörtüsü 
zulmü dışında 
yaşanan yasak ve 
zulümlerinin de 
aynen devam etmek
te olduğunun altını 
çizen Aygün, "AKP 
meseleyi sadece 

başörtüsüne indirge
mektedir. 28 Şubat’ın 
ardından uygulamaya 
konulan 8 yıllık 
zorunlu kesintisiz 
eğitim hala devam 
etmektedir. Bu 
çağdışı uygulamayı 
ıslah etme hususun
da en ufak bir eğilim 
görülmemektedir. 
Yine bunun ışında 
üniversiteye gir
işlerde uygulanan 
katsayı adaletsizliği 
devam etmektedir. 
İnsafla bağdaşmayan 
bu adaletsizlikler ne 
zaman düzelecek? 
İnsan hakları ihlalleri 
bütün alanlarda 
ortadan, kaldırılmalı, 
bir bütün olarak ele 
alınmalıdır. Tüm bu 
adaletsizliklere son 
verilmelidir" dedi.
FİLİSTİN'DE 
İNSANLIK 
AYIBI YAŞANIYOR 
Öte yandan 
Filistin'de yaşanan 
olaylara da değinen 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, "Ispanya'da 
medeniyetler ittifakı 
peşinde koşan, 
Annapolis'te İsrail ve 
ABD ile el sıkışan 
Başbakan Erdoğan'ın 
Filistin söz konusu 
olunca ortaya cılız 
tepki de milletimizi 
tatmin etmemektedir. 
AKP iktidarının tavrı 
üstünkörü bir yak
laşımdan ibarettir. 
ABD ve AB'nin talep
leri söz konusu olun

ca her türlü kararlılık 
ve cesareti gösteren 
AKP iktidarının, 
Filistin söz konusu 
olunca üstünkörü 
açıklamalarla bu 
dramı geçiştirmesi 
affedilemez bir 
duyarsızlıktır. Tapusu 
bizde olan Filistin 
için neden hala hiçbir 
somut adım atılmıy
or? Bu insanlık dışı 
katliam ve sessiz 
soykırıma daha ne 
kadar göz yumula
cak? Artık söz 
söyleme zamanı 
geçmiştir. Tüm 
Müslüman ülkeler, 
gerçek barıştan, 
demokrasiden yana 
olanlar harekete 
geçmelidir. 
Katliamlara cılız 
tepkiler göstermek
ten vazgeçilip, 
İsrail'e karşı ciddi 
yaptırımlar uygulan
malıdır. Katliamların 
baş sorumlularından 
Peres'i Türkiye'ye 
davet eden, kendi
sine dostum diye 
hitap eden, İsrail'in 
terörden çok çektiği
ni söyleyenler ve 
TBMM'de konuş
masını sağlayanlar 
bu vahşet karşısında 
neden bu kadar 
sessizler? Meclis'te 
bu katliamın baş 
sorumlusunu ayakta 
alkışlayan milletvekil
leri ve partilerde 
bu noktada 
sorumludurlar" 
şeklinde konuştu.

Sayın Başbakan
Sayın Recep Tayyip Erdoğan...
Bu pilav daha çok su kaldırır bilesiniz..
Ne kadar "şımarmadığınızı" söyleseniz 

de, siz maalesef Demokrat Parti liderlerinin 
1954 seçimi ardından düştükleri ruh haline 
düştünüz. O günleri yaşadım .biliyorum.

Adnan Menderes ve ekibi nereden geldi, 
nereye gitti..

O örneğe bakarak ve en içten duygularla 
söylüyorum:

Gidişinizi ne hayırlı buluyorum ne de 
doğru.

Hiddetle kalkan, zararla oturur, oturtulur. 
Bu atasözüdür..

"Seçim zaferi" havasıyla tuttunuz
Anayasa’yı değiştirme projesini ortaya 

attınız.
Ne kadar "uzlaşmacı" görünmeye 

çalışsanız da dayatmacılığınızı saklaya- 
madınız.

Cumhurbaşkanlığı konusunda "uzlaş
macı" olacağınızı açıkça taahhüt ettiniz. 
Balkonlara elele çıkıp halka söylediniz.

Sözünüzü tutmadınız. Kendi oyununuza, 
gururunuza esir düştünüz.

Ve neticede Sayın Abdullah Gül’ü 
Çankaya’ya oturttunuz.

Daha öncekilerden çok daha kötü 
sonuçlar, tehlikeler yaratacak son atılımınız 
izledi: "Velev ki siyasi simge sayılsın" söz
leriyle başlayan cümleniz, üniversitelerde 
türbanın serbest bırakılması tartışmasını 
gündemin ortasına oturttu.

Arı kovanına çomak soktunuz. İyi bilin 
çomağı soktunuz..

Bunu hem de en acemice ve en yanlış 
şekilde yaptınız.

MHP’nin de desteğiyle bu isteğinizi 
gerçekleştirecek sayıya sahipsiniz.

Anayasa’nın, ilk üçü hariç istediğiniz 
maddesini değiştirebilirsiniz.

"Amaca ulaştım. Beni iktidara getiren 
insanlara karşı sözümü tuttum" da diye
bilirsiniz.

Ama onu dediğiniz anda Türkiye’nin başı
na umulmadık sorunlar yaratacağınızı 75 
yaşında biri olarak size söylüyorum.

Sizi dostça duygularla- iyi niyetlerle ve 
içtenlikle uyarıyorum.

Kapısını aralayacağınız sorunların altın
dan ne siz kalkabilirsiniz, ne AKP, hatta 
korkarım ne de Türkiye kalkabilir.

Bakınız daha siz günlerdir uğraşmanıza 
rağmen, "türbanı üniversitelerde serbest 
bırakmanın formülünü" bile bulamadınız.

Hukuk düzeyinde zaten öyle bir formül 
bulamayacağınızı, Anayasa hukuku öğretim 
üyeleri söylüyor..

Ama daha siz formül ararken kendi par
tinizin Konya Milletvekili; "Türban takmak 
isteyen kamu görevlileri de serbest olmalı"

Adım adım gitmek lazım.
Eğitim hakkının verilmesine ilişkin adım 

atılmadan, kamuda çalışanların tartışmasını 
yaparsak, eğitim hakkı da çözümsüzlüğe 
gider" çıkışını yaptı.

AKP’nin, partinizin İsparta Belediye 
Başkanı, "türbanlı Belediye Başkanı" özlemi
ni dile getirdi.

Bu yolu bir kere açınca bir daha durdura
mayacağınızı bilmiyor musunuz?

Bunun sonunun sadece sizin için değil, 
hepimiz için felaket olacağını görmüyor 
musunuz?

Sizin hiç mi dostunuz yok? Uyaran, 
geçmişi hatırlatan, geçmişi bilen, tarihin bir 
tekerrür olduğunu söyleyen bir danışmanınız 
sizi seven arkadaşınız da yokmuş...

Bu yazı İyi niyetli, vatanını seven bir 
kişinin görüşleri...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yalova Halk Eğitim 
Merkezi salonunda 
Acıbadem 
Hastanelerinin 
düzenlediği Sağlık 
söyleşisine katılan 
Spastik Özürlü 
çocuklar ile aileleri 
bu konuda uzman 
doktorlar tarafından 
bilgilendirildiler. 
Bursa Zihinsel Özür
lü Çocukları Koruma 
Derneği'nin Ata 
Mahallesindeki kurs 
merkezinde 
Rehabilitasyon 
gören 8 çocuk ve 
ailesi Okul Öncesi 
Öğretmeni Betül 
Kaya nezaretinde 
gittikleri Yalova'daki 
toplantıda uzman 
doktorlar tarafından 
çocuklarının kontrol
lerini de yaptırma 

olanağı buldular. 
Gemlik'in yanı sıra 
çevre ilçelerden de 
bir çok Spastik özür
lü çocuk ile ailesinin 
katıldığı toplantıda 
Marmara Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Nöroşirji Ana Bilim 
Dalı Başkanı ve 
Avrupa Çocuk Beyin 
Cerrahisi Derneği 
Başkanı Prof. Dr. M. 
Memet Özek ile 
Acıbadem Kadıköy 
Hastanesi Ortopedi 
Uzmanı, Acıbadem 
Kozyatağı Hastanesi 
Rehabilitasyon 
Sorumlusu 
Fizyoterapist Özcan 
Kalkan aileleri 
çocuklarının 
hastalıkları 
konusunda bil
gilendirirlerken 
onları muayene 
ederek durumları

hakkında bilgi verdil
er. Gemlik'te ikamet 
eden ve Bursa

Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği rehabilitasy

on kurs merkezine 
devam eden Spastik 
Özürlü çocuklar ile 

aileleri derneğin 
temin ettiği otobüs 
ile Yalova'ya gittiler.

AKP Kadın Kolları yeni başkanını seçecek
Berkay KIRMIZIAY 
Adalet've Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı Kadın 
Kolları Pazar günü 
yapacağı kongre 
ile yeni başkanını 
seçmeye 
hazırlanıyor. 
Dün ilçe binasında 
yapılan basın açıkla
masıyla aday Ayşe 
Karagöz'ü basına 
tanıtan Ak Parti ilçe 
teşkilatı, Pazar günü 
saat 11'de Bütünler 
Düğün Salonunda 
gerçekleştirilecek 
Kadın Kolları İkinci 
Olağan Kongresinde 
yeni başkanını seçe
cek. Tek aday olarak 
kongreye girecek 
olan kadın kolları 
başkan adayı Ayşe 
Karagöz tarafından 
düzenlenen basın 
açıklamasında, 
Cumhuriyet'in 
başlangıcında kadı
na verilen haklar 

hatırlatılırken, bu 
hakların AK Parti 
iktidarına karar 
erozyona uğratıldığı 
söylendi. 
Ayşe Karagöz 
açıklamasında; " 
Kadınlarımızın 
siyasete atılmaları 
ve toplumda daha 
aktif bir rol üstlen
meleri için Ak Parti 
iyi bir fırsattır. İkti
darımız kadın erkek 
el ele anlayışını ben
imsemiştir.
3 Kasım 2002'den 
bu yana AK Parti 
iktidarı kadın hakları 
konusunda devrim 
sayılacak yeniliklere 
imza atmıştır.
22 Temmuz 2007 
seçimlerinde de 
Başbakanımız ve 
Genel Başkanımız 
Recep Tayip 
Erdoğan'ın da büyük 
desteği ile parlamen
todaki kadın katılımı 
Cumhuriyet tarihinin 
en yüksek İAKP Kadın Kolları Başkanı

oranına erişmiştir" 
dedi. Daha önce 
Kumla kadın Kolları 
ve belde yönetim 
kurulu üyeliği yapan 
ve son olarak da Ak 
Parti ilçe teşkilatında 
Sekreter yardımcılığı 
görevlerini 
üstlenen Ayşe 
Karagöz, göreve 
geldikten sonra

Gemlik'te 
çalmayacakları kapı, 
sıkmadıkları el 
kalmayacağını, 
bütün vatandaşların 
her an yanında 
olacaklarını, sorun
larını dinleyecekleri
ni ve teşkilat ile bir
likte koordineli bir 
şekilde çare araya
caklarını ifade etti.

Siz de geleceğimize bugünden el koyun

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

i

Körfez Ofset । re __
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Adamlar daha şimdiden büyük 
bir zafer kazanmış gibi havalara 
girdiler.
Arap milliyetçiliğinin savunucu
ları ile Türk milliyetçiliğinin 
savunucuları, sanki ülkeyi milli 
bir badireden kurtarıyorlar.
Dini bir simge olarak kabul 
edilen, -başbakanın da bunu 
sonunda kabul etmek zorunda 
kaldığı- TÜRBAN ile kızların yük
sek okullara girebilmeleri için 
yeni bir RİYA yolu deneniyor.
Bunun için Anayasa değiştirin 

yor.
Bunu da özgürlük ve demokrasi 

kılıfının içine sokmağa çabah 
yorlar.
Türkiye de iktidar ve küçük- 

muhalefet bir komedya sahneli 
yor.
Bunun oyuncuları kendileri, 

seyircileri ise kadınlar...
Türban siyasi simge olduğun

dan bu konuda hukuksal engel 
çıkacağını düşündükleri için bir 
formül icat ettiler.
Diyorlar ki türbanın boyna 

sarılan ucunu analarımızın 
başörtüsü şekline sokarsak iş 
çözülür.
Sorun da biter, toplumsal muta

bakatta sağlanır.

Çenenin altından bağlama

Peki nasıl yapacaklar bunu. 
Basit.
Türbanın iki ucunu alttan 

düğümlerlerse veya çatal 
iğneyle birbirlerine ttururlarsa iş 
bitecek.
Öğrenim özgürlüğünün önün

deki türban engeli de böylece 
aşılınca türbanlı kızlarımız 
inançlarının doğrultusunda 
öğrenim hakkını kazanmış ola
caklar.
Sizce böylesi olur mu? 

bence olmaz.
Bu bir aldatmacadır.
Bu kızlarımız, üniversiteye gi 

rerken, peruk takmalarını istenin 
rek direnmişlerdi.
Şimdi inançları gibi başlarını 

bağlayamayınca nasıl olacak bu 
iş.
Çenenin altından bağlamakla 
inançlara uygun bir hal mi ala
cak türban?

Bu ülkede birileri kadınlar 
üzerinden siyaset yapıp oy 
peşinde koşuyor.
AKP iktidarın ısmarlama 

Anayasa’sını hazırlanan Prof. 
Ergun Özbudun bile bu işe karşı 
çıkıyor.
Başı kapalı kızların karşısında 
başı açık kızların da öğrenim 
özgürlüğünün güvence altına 
alınmasını istiyor.
Yeni model baş örtülmesi ile 

ilgili bir de yönetmenlik çıkarıla
cakmış.
Bu da komedinin bir başka 
görüntüsü.
Saadet Partisi İlçe Başkanı 

Recep Aygün dün düzenlediği 
basın toplantısına ilginç bir şe 
kilde çıktı.
Omuzlarına Filistin Kurtuluş 
Örgütünün ve Filistinlilerin ört
tüğü örtüyü (Poşu) giydi.
Arkasına da partili neferlerinin 

eline tutuşturduğu pankartlarla 
objektifimize poz vererek, AKP 
ve MHP’yi kınadılar.
Haberin geniş bölümünü üçün 
cü sayfada okuyucaksınız.
Sayın Aygün ne diyor: 
“Bu bir aldatmacadır” Kızların 
bir bölümü başı örtülü üniver
site ye alırken, diğer kızlar 
neden başı açık ilkokul, ortaokul 
ve liseye gidiyor?
Onlar da başlarını örtebilmeli, 
demeye getiriyor.
Yani AKP’nin bir aşama sonra 

getirmek istediğini SP’liler 
madem yapıyorsunuz, doğru dü 
rüşt yapın diyor.
Çatışmaya ortadan kaldıracağız 
derken yeni çatışmalar doğaca 
ğa benziyor.
Yönü batıda olan laik sermaye 

temsilcileri ile MHP Genel 
Başkanının giriştiği söz düel
losuna ne demeli.
Tüm bunlar başörtüsünün çene 

nin altından bağlanmasının şek
linin nasıl olması gerektiğinden 
çıkıyor.
Başörtüsü onların anlattığı gibi 
değil, benim anamın bildim bileli 
bağladığı gibi bağlanır.
Kafanızı boşa yormayın model 
ortada.

Baykal TSK'ya yüklendi Kayıt dışı işçi çalıştırana ağır yaptırım
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt'ın 
türbanla ilgili “görüş
lerimizi bilmeyen 
yok” sözlerini, 
“Kimse gölge 
etmesin başka bir 
şey beklemiyoruz” 
sözleriyle değer
lendirdi. Baykal, 
“Bizim hukukun 
dışında hiçbir kurum
dan bir bekleyişimiz 
yok, kimse gölge 
etmesin başka bir 
şey beklemiyoruz. Bu 
yanlışlıklar maalesef 
herkesin ortak 
sorumluluğu altında 
yaşanan bir süreçle 
ortaya çıkmıştır” 
dedi. Baykal, 
Başbakan Erdoğan'ın 
“laikliğin güvencesi 
benim” yönündeki 
sözlerine de sert 
yanıt verdi. Baykal, 
özetle şöyle dedi : 
“Laiklik gerekirse 
kalkar diyen bir 
siyaset adamının 
şimdi laikliğin 
güvencesiyim açıkla
masını yapması artık 
Türkiye'de laiklikle 
ilgili hiçbir 
güvencenin 
kalmadığının açık bir 
itirafıdır. Bugün

Türkiye'yi yöneten 
kadronun söylemi ile 
niyetleri arasında 
mesafe olduğu net 
bir şekilde görülüyor. 
Sayın Tayyi 
Erdoğan'ın Türk 
Milletine ‘laikliği sen 
bana emanet et, ben 
senin için iyisini 
takdir ederim' diyor
sa yazıklar olsun o 
ülkeye."Baykal, 
"Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt ile 
Yargıtay ve 
Danıştay'ın açıkla
malarının, 
cumhuriyeti koruma 
mekanizması gibi 
değerlendirilip değer
lendirilmeyeceği" 
şeklindeki soruya şu 
yanıtı verdi : 
“Artık Türkiye 
yaşadığı deneyin 
sonucunda görmeye 
başladı ki bu 
konularda halkın 
kendisinden başka 
güvence yoktur. 
Varsa bir tek 
güvence de hukuk
tur. Yani yaşadığımız 
deneyler özellikle 
son dönem bize 
açıkça göstermiştir ki 
Türkiye'nin laik 
demokratik bir 
Cumhuriyet olarak 
ayakta kalmasının 

güvencesi, hukukun 
ve milletin iradesi 
dışında hiçbir kuru
mun bu konuda 
yapabileceği hiçbir 
şey yoktur. Bu ortaya 
çıkmıştır. Bunun 
ortaya çıkmış olması 
da artık netleşmiştir. 
Herkes de bu bilince 
gelmiştir. O nedenle 
bizim hukukun dışın
da hiçbir kurumdan 
bir bekleyişimiz yok, 
kimse gölge etmesin 
başka bir şey bek
lemiyoruz.
-KOLLEKTİF 
SORUMLULUK- 
Bu yanlışlıklar 
maalesef herkesin 
ortak sorumluluğu 
altında yaşanan bir 
süreçle ortaya çık
mıştır. Bu geldiğimiz 
noktaya Kolektif 
sorumluluklarla 
gelinmiştir. Öyle 
anlaşılıyor ki artık 
bundan sonra iş 
vatandaşın ve 
hukukundur. Tabii bu 
çerçevede hukuku 
yeniden tarif edelim, 
hukuk kim oluyor, 
Anayasa Mahkemesi 
kim oluyor, onların 
da haddini bildiririz, 
demek mümkündür, 
bu tabii Türkiye'deki 
gerilimi farklı bir 
düzeye taşır.”

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, hazır
ladıkları istihdam 
paketinde kayıt dışı 
ile mücadeleye yöne
lik düzenlemeleri 
anlatırken, ağır yap
tırımlar getirile
ceğinin sinyalini 
verdi.
Çelik, “Kayıt dışı 
çalışmada batı 
ülkelerini inceledik. 
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 uygu
lanıyor. Türkiye'de 
ise bir asgari ücretle 
bir yaptırımla karşı 
karşıyayız” dedi. Bu 
konudaki çelişkileri 
gidereceklerini 
bildiren Çelik, 
ciddi yaptırımlar 
uygulayacaklarını 
açıkladı. Bunun için 
de öncelikle işv
erenin üzerindeki 
yükleri hafifletecek
lerini dile getiren 
Çelik, sonrasında ise 
kayıt dışı işçi 
çalıştırana "müsama
ha göstermeyecek
lerini" kaydetti. 
Türkiye İnşaat 
Sanayicileri İşveren

Sendikası'nın (İNTES) 
gerçekleştirdiği istih
dam konulu toplan
tıya katılan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
istihdam paketinin 
bugün Ekonomik 
Koordinasyon 
Kurulu'nda değer
lendirilerek sosyal 
taraflara gönderile
ceğini 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 tazminatından, 
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 eğiteceklerine 
dikkat çeken Çelik, İl 
İstihdam Kurulları 
düzenlemesi getirdik
lerini, burada piyasa 
analizlerinin yapıla
cağını ve orda çıka
cak olan neticeye 
göre eğitim verile
ceğini söyledi.
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Uludağ’ı yıkıp yeniden yapacaklar Ekonomi -İktisad
Bir zamanlar 
Türkiye'nin en önem
li kayak merkez
lerinin başında gelen 
Uludağ'ın, üstün
lüğünü diğer kayak 
merkezlerine kaptır
ması belediyeyi 
harekete geçirdi. 
Kayak merkezi 
yıkılarak yeniden 
inşaa edilecek. 
Türkiye'nin en önem
li kayak merkezi 
Uludağ'ın, yıkılarak 
yeniden inşaa edile
ceği bildirildi. Üstün
lüğünü diğer kayak 
merkezlerine kap
tıran Uludağ'ın, 
yeniden eski ihtişam
lı günlerine 
dönebilmesi ve tur
izmde hak ettiği kon
uma gelebilmesi için 
gerekli çalışmalara 
başlanacağı belirtildi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
Uludağ'daki durumu 
"gece kondulaşma" 
ya benzetmesinin 
ardından, Çevre ve 
Ormai) Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun harekete 
geçtiği, oteller böl
gesinin yıkılarak 
yeniden inşaa 
edilmesini karar
laştırdığı ortaya çıktı.

Yalçın'ın verdiği bil
giye göre, Uludağ'ın 
sorunlarının 
çözülmesi için çok 
ciddi bir çalışma 
yürütülüyor. 
Netleşmeyen çalış
mada, Oteller 
Bölgesi'nin yıkılarak 
yeniden yapılması 
başta olmak üzere 
bir çok çözüm 
tartışılıyor.
Güney Marmara 
Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği 
(GÜMTOB) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Suphi Dilmen, 
Uludağ'ın en önemli 
sorununun altyapı ve 
pistler olduğunu 
belirtiyor. Dilmen, 
Oteller Bölgesi'nin 
yıkılarak yeniden 
yapılmasının 
mümkün olmadığı 
görüşünü dile 
getirirken, yıkılacak
sa 14 tane kamu mis
afirhanesinin yıkıl
masının daha doğru 
olacağını ifade ediy
or. Dilmen, Çevre ve 
Orman Bakanlığı'nın 
2 ay önce Uludağ'ın 
iyileştirilmesi için 
çalışma başlattığını 
ve planlar yaptığını 
hatırlattı.

Ünlü kayak 
merkezinin alt yapı, 
yol, otopark, sağlık, 
arama-kurtarma, 
trafik güvenliği, 
çarpık yapılaşma, 
spor salonu eksikliği 
gibi temel sorunları 
bulunuyor. Sadece 
kış sporlarına yöne
lik çalışmaların yapıl
ması, yaz sezonunda 
atıl kalması ya da 
kongre turizminden 
yeterince yararlana
maması gibi prob
lemlerle boğuşan 
Uludağ, Başbakan 
Erdoğan'ın direkti
fiyle sorunlarından 
kurtarılıyor. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
Uludağ'da yetkinin 
Orman 
Bakanhğı'ndan 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'na

devredilmesi için 
uğraş vermişti. 
Bakan Çelik ayrıca, 
Oteller Bölgesi'nin 
turizm alanı ilan 
edilmesini sağlamak 
üzere milli parktan 
çıkarılması düzen
lemelerine önderlik 
etmişti. Ancak tüm 
bu çalışmalar sonuç
suz kalmıştı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Uludağ'la ilgili açıkla
malarının ardından 
ilgili kurumlar da 
harekete geçti. Çevre 
ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu'nun 
şubat ayında 
Bursa'ya geleceği ve 
Uludağ'ın sorun
larının çözümü için 
çalışma başlatacağı 
kaydedildi.
AK Parti Bursa İl 
Başkanı Sedat

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
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Homo oeconomicus, 
Ekonomi'de Rasyonellik ve Piyasalar

Modern dönem ekonomide, birey homo 
oeconomicus olarak kabul edilir. Birey'in 
homo oeconomicus olarak kabul edimesi 
birey'in ekonomide ki eylemlerinin rasy
onellik üzerine dayandığı varsayımının bir 
getirisi durumundadır. Fakat, ne geçmişte 
ne de günümüzde ekonomi çalışanları 
rasyonelite'nin temelinin neden kay
naklandığını açıklayabilmiş değildir.

Ekonomide genel kabul görmüş görüşe 
göre, birey her zaman daha iyi ve olumlu 
olanı elde etme peşindedir. Bu, insan 
doğasının getirisi olarak kabul edilir. 
Aslında tartışma bu noktada başlar. 
Rasyonellik sadece faydanın en iyi duruma 
getirilişi olarak düşünüldüğünde,bu durum 
kendisini rakkamsal olarak ifade eder ve 
maddi açıdan daha iyi bir duruma gelme 
olarak kabul edilir.

Fakat, bu durum rasyonelliğin ifadesi 
adına ortaya yeterli bir açıklama koyamaz. 
Çünkü, insan doğası tanımsal olarak bütün 
bireylerde benzer özelliklere hatta aynı 
özelliklere sahip olsa da, hiç bir birey 
içerisinde yaşadığı sosyal yapıdan bağım
sız olarak haraket edemez. Bu noktada 
aklımıza şu soru gelmektedir: Üretim’in 
tüketime dönüştürülmesi sürecinde, 
uıTeynîr râSyüıîeı* vdfnrC ûlâı~âk kdbüî 
edildiğine göre, sadece fiyatlara göre mi 
hareket etmektedir? Bu sorunsallık, bir 
çok ekonomi çalışanı tarafından sorgulan
maktadır.

İki gün önce reel sektördeki bir işlet
meci ile olan konuşmamızda, kendisinin 
yurt dışı pazarlarda karşılaştığı sorunlar 
üzerine konuşurken aynı konu yine gün
deme geldi. Söz konusu işletme sahibi, 
piyasada etkinlik kazanmanın sadece fiyat
lar ile yeterli kalmayacağı belirttikten 
sonra, kendisine asıl önemli olanın fiyat
ların önemini göz ardı etmeden her 
toplumda, bireylerin rasyonelliği nasıl 
algıladığını saptanmasının satış stratejisi 
olarak daha makul olacağını belirttik.

Bu saptayışa göre, satış politikasını 
geliştirmesinin daha makul olacağını 
söylediğimizde, söz konusu işletmecide 
bir süre düşündükten sonra, asıl önemli 
olanın bu olduğu kasından görüş bildirdi. 
Fakat, burada işletmeciler için asıl önemli 
olan, rasyonelitenin nasıl bilirleneceği 
sorunsalıdır. Çünkü bu durum toplumlara 
göre göreceli olarak değiştirmektedir.

Burada bizim söyleyebileceğimiz en 
basit anlamda, aslında çok karmaşık bir 
süreç olmak ile birlikte, ekonomide genel 
dengenin( mal, emek, para) hangi şartlar 
altında ve zaman dilimleri halinde denge 
ve etkinlik kazandığının analiz edilmesidir. 
Çünkü bu analiz, bireylerin hangi zaman 
dilimleri içerisinde hangi koşullara göre 
nasıl bir hareket içerisine girdiğinin en 
belirgin göstergesi olmaktadır. Sonuçta, 
bu şekildeki bir analiz çalışması, her bir 
toplum yapısı içerisinde ki homo oeco- 
nomicus'un rasyonelliğini ortaya çıkara
caktır.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:gazetekadlr@yahoo.com
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115 MP kamera 
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42 MB dahilî balhk 

Bluetooth ,GPRS 
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e-mail desteğı\Mp3 
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Şampuan Çeşitleri 
750 mİ.

5,45™
Lily
Extra 6'lı Havlu
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Meyve soymak 
isterken 

hastanelik oldu

Emniyet müdürlerinden 
polis muhabirlerine destek

Meyve soymaya 
çalışan bir kişi 
elinden yaralanınca 
hastanelik oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Cumhuriyet 
Mahallesi Öğretmen
ler Sitesi'nde ikamet 
eden Güven O. (28), 
meyve soyarken 
dengesini kaybedip 
düştü. Olay sırasın
da meyve bıçağının 
karnına saplandığı

ABONE OLDUNUZ MU?
irfîîiiil.l.löflffl.... ımn*

Güven O., yakınları 
tarafından 
Gemlik İlçe Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olay 
sırasında alkollü 
olduğu iddia edilen 
Güven O.'nun 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken, olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Geçtiğimiz Günlerde 
Eskişehir İl Emniyet 
Müdürü ile 
Gazeteciler 
Arasında Yaşanan 
Gerginliğin Yankıları 
Sürerken, Bursa İl 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir, 
Bursa'daki Medya 
Kuruluşlarında 
Görev Yapan Polis 
Muhabirleriyle 
Sabah Kahvaltısında 
Bir Araya Geldi. 
Geçtiğimiz günlerde 
Eskişehir İl Emniyet 
Müdürü ile gazete
ciler arasında 
yaşanan gerginliğin 
yankıları sürerken, 
Bursa İl Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir, Bursa'daki 
medya kuruluşların
da görev yapan 
polis muhabirleriyle 
sabah kahvaltısında 
bir araya geldi. 
Acemler'deki polis 

evinde Asayiş 
Şubesi tarafından 
düzenlenen kah
valtılı basın toplan
tısına İl Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir'in yanı sıra 
polis müdürleri ve 
gazeteciler katıldı. 
Demir, Bursa'da 
görev yapan polis 
muhabirlerine 
işlerinde gösterdik
leri titizlik ve üstün 
gayretten ötürü 
teşekkür ederek, 
"Toplantıyı yap
mamızdaki amaç 
birbirimizi yakından 
tanıyıp kaynaşmak. 
Hepimiz kamu göre
vi yapıyoruz. Önemli 
olan birbirimize 
daha çök yakın olup 
ve karşılıklı güven 
ortamını sağlamak. 
Bizler polis olarak 
haberciliğin ne 
kadar önemli 
olduğunu biliyoruz.

Vatandaşlarımızın 
en doğru bilgiyi 
almalarını sağlamak 
için bütün görevli 
arkadaşlarımıza 
doğru bilgi ver
meleri konusunda 
uyarılarda bulunuy
oruz. Biz iş 
yapacağız, siz de 
halka duyuracak
sınız. Bugüne kadar 
ilişkilerimiz iyi 
şekilde oldu. 
Bundan sonra da 
aynı şekilde devam 
edeceğini biliyo
rum" dedi. 
Öte yandan dün 
gece boş bir arazide 
bir minibüsün ateşe 
verilmesi olayında 
herhangi bir siyasi 
boyutun olmadığına 
dikkat çeken Demir, 
minibüsün aynı 
mahalledeki madde 
bağımlısı çocuklar 
tarafından ısınmak 
amacıyla yakıldığını, 

tahkikatın devam 
ettiğini söyledi. 
Ayrıca trafikte 
araçları çekilen 
vatandaşlara da 
çağrıda bulunan İl 
Emniyet Müdürü 
Demir, "Çok sayıda 
vatandaşımızın aracı 
hatalı park ve çeşitli 
kural ihlallerinden 
dolayı çekiliyor. Yeni 
başlattığımız hizme
tle artık vatan
daşlarımız 
155*i arayıp, 
araçlarının hangi 
çekici ile hangi 
otoparka çekildiğini 
öğrenebilecekler. 
Haber merkezinde 
24 saat görev yapan 
memurlarımız, 155 
hattını arayan vatan
daşlarımıza 
araçlarının ne işlem 
gördüğünü söyleyip 
kendilerini yönlendi
recekler" diye 
konuştu.

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

s

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

S
tüfe

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. |

Madde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax:51410 2l|

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşlodı.
Sezonluk Abone Fiyatı: 35,06-YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM: 0.546 517 52 82
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Türkiye ucuz 
tatil ülkesi oldu
Son yıllarda turist çek
meye yönelik “Her şey 
dahil” gibi kampa
nyaların da etkisiyle 
birim fiyatların ger
ilemesi ve turist profil
inde giderek düşük 
gelirlilerin öne çık
masıyla sektörün kar 
marjı ve yaratılan 
katma değer hızla 
düşerken, Türkiye ucu
zluğuyla yabancı tur
istler açısından son 
derece cazip bir tatil 
mekanı haline geldi. 
2007 yılında Türkiye'de 
günlük ortalama kalış 
süreleri 8.4 gün olan 
yabancı ziyaretçilerin 
kişi başına günde 72.4 
dolara tatil yaptığı 
belirlendi. Dış ülkel
erde yaşayan ve tatil 
için ülkesine gelen 
vatandaşlar da geçen 
yıl ortalama 24 gün 
kalarak, günde ortala
ma 44.5 dolar harcadı. 
ANKA'nın TÜİK veri
lerinden yaptığı belir
lemeye göre 2007 yılın
da gelen 23 milyon 17 
bin 21 yabancı turist
ten toplam 13 milyar 
990 milyon dolar gelir 
sağlandı. Geçen yıl tatil 
için yurda gelen 4 mily
on 197 bin 90/ vatan
daş ziyaretçiden de 4 
milyar 497 milyon dolar 
gelir elde edildi. 
Böylece yıllık bazda 
kişi başına ortalama 
harcama yabancılarda 
ortalama 608, vatandaş . 
ziyaretçilerde bin 
71 dolara geldi. 
Türkiye'de ortalama 
kalış sürelerinin

yabancı turistlerde 8.4 
gün, vatandaş 
ziyaretçilerde 24 gün 
olduğu dikkate 
alındığında, yabancı 
turistlerin Türkiye'de 
kişi başına günde orta
lama 72.4, dış ülkel
erde yaşayan Türklerin 
ise 44.5 dolara tatil 
yaptığı belirlendi. 
-SON 15 YILIN EN 
DÜŞÜĞÜ- 
Türkiye'nin turist sayısı 
ve toplam turizm 
gelirinde artış kaydet
tiği 2007 yılındaki 
yabancı turist başına 
ortalama harcama 
tutarı gerileyerek son 
15 yılın en düşük 
düzeyine indi. Geçen 
yıl Türkiye'ye gelen 
yabancı ziyaretçilerin 
ortalama harcaması 
608 dolarla 1992'den 
bu yana olan dönemin 
en düşük düzeyinde 
gerçekleşti.
Yabancı ziyaretçi başı
na ortalama harcama 
tutarında bundan önce
ki en düşük düzey 553 
dolarla 1992 yılında 
yaşanmıştı. Söz 
konusu harcama tutarı, 
Irak'taki savaş ve terör 
olayları gibi bölgesel, 
karikatür krizi gibi 
siyasal olumsuzluklar, 
Dünya Kupası gibi 
dışsal etkenler ve kuş 
gribi gibi halk sağlığını 
ilgilendiren olumsuz 
gelişmeler yüzünden 
turizmde kan kaybının 
yaşandığı 2006 yılında 
bile 651 dolar ile geçen 
yılkinin üzerinde 
gerçekleşmişti.

SATILIK DAİRC
Manastır Kart Sitesi'nde 

3+1,135 m2 
Kombili, Doğalgazlı 

Deniz Manzaralı, 3. Kat 
SfîTİLIK DAİRE 
118.000.00 - YTL

Müracaat Tel: 0.505 547 83 58

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kürbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

WİZHÛOOZI(Eİ
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.

Müracaatlann 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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel :513 53 21)

KABADAYI 14.00 - 19.00 ■ 21.30
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30 - 14. İŞ - 16.45 - 19.15-21.15
BkTLAS 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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Yarıyıl tatilinde maket uçak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

THK Gemlik 
Şubesinin yarılı tatili 
nedeniyle okul öğren
cilerine yönelik maket 
uçak kursları devam 
ediyor.

Ücretsiz olarak ver
ilmekte olan maket 
uçak kursları için 
gerekli malzemelerin 
de THK tarafından 
temin edildiğini 
söyleyen Başkan 
Besim Uzunoğlu, 

Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu öğrenci
lerinin rehber öğret
menleri Nihat Aydın 
eşliğinde sürdürdük
leri kursu takip 
ederek onlara moral 
verdi.

Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu Havacılık 
Kulübü öğrencilerinin 
yarı yıl tatilini en iyi 
şekilde geçirmek 
amacıyla katıldıkları 
kursta THK Gemlik 
şubesi malzemeleri 

temin ederek onlara 
destek veriyor.
Maket uçak yapmak 
isteyenler öğrenciler 
için sürekli ücretsiz 
kurs açılmakta 
olduğunu bildiren 
THK Gemlik Şubesi 

Başkanı Besim 
Uzunoğlu, yamaç 
paraşütü hakkında 
bilgi almak isteyen
lerin de Gemlik şube
sine başvurabilecek
lerini duyurdu.

Beckham, Milli 
Takım’a giremedi

Türkiye maçları Ispanya’yı endişelendirdi

Milli formayı 100. kez 
giymeyi bekleyen, 
Los Angeles 
Galaxyli David 
Beckham, İngiltere 
Milli Takımı kadro
sunda yer almadı. 
31 Ocak 2008 15:34 
Yazı boyutunu 
büyütmek için 
Ingiliz Milli Futbol

Takımı Teknik 
Direktörü Fabio 
Capello, gelecek 
hafta İsviçre'yle 
yapılacak dostluk 

maçı için hazırladığı 
milli takım listesinde 
Beckham'a yer ver
medi.
İngiltere'nin 2008 
Avrupa Şampiyonası 
eleme grubunda 
Hırvatistan'a 3-2'lik 
yenilgisiyle biten 
maç sonrasında 
hiçbir maçta oyna- 
mamasının, 
Beckham'ın takıma 
girememesinde rol 
oynadığı öne 
sürüldü.

2010 Dünya Kupası 
Avrupa Elemeleri 5. 
Grubu'nda yapılan 
kura çekimleri 
sonunda Türkiye ve 
Ispanya'nın 5 gün 
içinde iki maç 
yapacak olmaları 
Ispanyollar'ı endişe
lendirdi. 5. Grup'ta 
kendilerine tek ciddi 
rakip olarak 
Türkiye'yi gören 
İspanyollar, grubun 
en zorlu maçlarını 5 
gün içinde üst üste 
yapacak olmaktan 
yakındı.
Ispanyol spor basını

fıdayet 
takımı 
sırtladı

28 Mart 2009 ve 1 
Nisan 2009 tarihleri 
arasında Türkiye ile 
yapacakları maçları 
başlıklarına çıkardı. 
As gazetesi, 
"FIFA'nın bombası 
kaprisli oldu. 5 
günde Türkler'e karşı 
iki maç verdi. Luis 
(teknik direktör) veya 
onun yerini alacak 
kişi memnun 
olmaz”dedi. Marca 
gazetesi de, "Grup 
birinciliği 5 günde 
belli olacak" ifadesini 
kullandı.
Öte yandan Ispanya

Milli Takımı'nın 
teknik direktörü Luis 
Aragones, "Dürüst

ama zor bir kura 
çekimi oldu" yoru 
munda bulundu.

Hidayet Türkoğlu'nun 
formasını giydiği 
Orlahdo Magic, 
sahasında Miami 
Heat'i 107-91 yen- 
erken, milli basket- 
bolcu karşılaşmayı 27 
sayıyla tamamla
yarak, maçın en skor- 
er ismi oldu.
Amerikan 
Profesyonel 
Basketbol Ligi'ne 
(NBA), bu sabaha 
karşı oynanan 10

maçla devam 
edildi.' 
Hidayet 
Türkoğlu'nun 
formasını giy
diği Orlando 
Magic, 
sahasında 
Miami Heat'i 
107-91 yen- 
erken, milli 
basketbolcu 
karşılaşmayı 
27 sayıyla 
tamamlayarak, maçın en skorer ismi oldu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Antibiyotik kullanmanın 
gribe faydası yok Tüp bebek başvuru sayısı patladı

Son yıllarda turist çek
meye yönelik “Her şey 
dahil” gibi kampa
nyaların da etkisiyle 
birim fiyatların ger
ilemesi ve turist profil
inde giderek düşük 
gelirlilerin öne çık
masıyla sektörün kar 
marjı ve yaratılan 
katma değer hızla 
düşerken, Türkiye ucu-, 
zluğuyla yabancı tur- 

. istler açısından son 
derece cazip bir tatil 
çnekanı haline geldi. 
2007 yılında Türkiye'de 
günlük ortalama kalış 
süreleri 8.4 gün olan 
yabancı ziyaretçilerin 
kişi başına günde 72.4 
dolara tatil yaptığı 
belirlendi. Dış ülkel
erde yaşayan ve tatil 
için ülkesine gelen 
vatandaşlar da geçen 
yıl ortalama 24 gün 
kalarak, günde ortala-: 
ma 44.5 dolar harcadı. 
ANKA'nın TÜİK veri
lerinden yaptığı belir- ' 
lemeye göre 2007 yılın
da gelen 23 milyon. 17 
bin 21 yabancı turistten 
toplam 13 milyar 990 
milyon dolar gelir sağ
landı. Geçen yıl tatil' 
için yürda gelen 4 mily
on 197 bin 907 vatan
daş ziyaretçiden de 4 
milyar 497 milyon dolar 
gelir, elde edildi. 
Böylece yıllık bazda 
kişi başına ortalama 
harcama yabancılarda

ortalama 608, vatandaş 
ziyaretçilerde bin 
71 dolara geldi.
Türkiye'de ortalama 
kalış sürelerinin 
yabancı turistlerde 8.4 
gün, vatandaş 
ziyaretçilerde 24 gün 
olduğu dikkate 
alındığında, yabancı 
turistlerin Türkiye'de 
kişi başına günde orta
lama 72.4, dış ülkelerde 
yaşayan Türklerin ise 
44.5 dolara tatil yaptığı 
belirlendi.
-SON 15 YILIN EN 
DÜŞÜĞÜ:'
Türkiye nîn turist sSyısı 
ve toplam turizm 
gelirinde artış kaydet
tiği 2007 yılındaki 
yabancı turist başına 
ortalama harcama 
tutarı gerileyerek son 
15 yılın en düşük 
düzeyine indi. Geçen 
yıl Türkiye'ye gelen 

yabancı ziyaretçilerin 
ortalama harcaması 
608 dolarla 1992'den 
bu yana olan dönemin 
en düşük düzeyinde 
gerçekleşti.
Yabancı ziyaretçi başı
na ortalama harcama 
tutarında bundan 
önceki en düşük 
düzey 553 dolarla 
1992 yılında yaşan
mıştı. Söz konusu har
cama tutarı, Irak'taki 
savaş ve terör olayları 
gibi bölgesel, karikatür 
krizi, gibi siyasal olum
suzluklar, Dünya 
Kupası gibi dışsal 
etkenler ve kuş gribi 
gibi halk sağlığını 
ilgilendiren olumsuz 
gelişmeler yüzünden 
turizmde kan kaybının 
yaşandığı 2006 yılında 
bile 651 dolar ile geçen 
yılkinin üzerinde 
gerçekleşmişti.

Emekli Sandığı, Bağ- 
Kur ve SSK’lılara özeli 
tüp bebek için devlet 
yardımı gelince, tüp 
bebek sahibi olmak 
için başvuru sayısı 
ikiye katlandı. 
2005 yılında 20 bin 
tüp bebek uygula
ması yapılırken, bu 
rakam geçen yıl 40 
bine çıktı. . 
Türkiye’de, 2p07 
yılında 40 bin tüp 
bebek uygulaması 
yapıldı ve toplam 300 
milyon dolar (352 
milyon YTL) harcan
dı. Sadece iki yjl 
önce tüp bebek uygu
laması 20 binde 
kalmıştı. Türk 
Jinekoloji Derneği 
Başkahı Prof. Dr. 
Bülent Tıraş, verileri 
şu şekilde değer
lendirdi: 
"Öncelikle uygulama 

'ile tüp bebek sahibi 
olmak aynı anlama 
gelmiyor. Her uygula
ma sonucunda bebek 
sahibi olunamıyor. 
Yaş ilerledikçe 
bebek sahibi olma 
yüzdesi düşüyor. 
"İki yıl öncesine 
nnrp ? kat artıc var 
20 binden 40 bine 
çıktı. Bunun nedeni 
Haziran 2007’de 
Emekli Sandığı, Bağ- 
Kur ve SSK’lı hasta-' 
ların önü açıldı. 
Bebek tedavisi için 
1150 YTL’lik yardım 
yapılıyor. Ayrıca ilaç

masraflarının yüzde 
80’ni karşılanıyor. 
Böylece, ekonomik 
durumu iyi olmayan 
çiftler de başvuruda 
bulundu ve büyük 
artış yaşandı. Bu çok 
olumlu bir gelişme. 
"Aslında 40 bin uygu
lama da ülkemiz için 
düşük bir sayı..
Yılda en az 150 bin 
uygulama yapılmalı. . 
Türkiye ortalaması 
dünya devletlerinink- 
inin yüzde 20’si... 
"Herkese hizmet git
miyor. Tüp bebek 
uygulamasına ihtiyacı 
olanların sadece 
5’te biri ulaşabiliyor. 
Nedenleri arasında 
eğitimi eksikliği, 
tüp bebekle ilgili 
yanlış dini düşüncel
er, hizmete ulaşmada 
sıkıntı ve ekonomik 
yetersizlik var. 
Toplam maliyet 
6-7 bin YTL
Prof. Dr. Bülent Tıraş, 
tedavinin maliyeti ve 
prosüdürünü de 
anlattı: Öncelikle

Sağlık Bakanlığı 
eğitim ve araştırma 
hastanelerinden 
ya da üniversite 
hastanelerinden 
Bütçe Uygulama 
Talimatı’nda belir
lenen koşullar 
doğrultusunda bir 
rapor alınması 
gerekiyor. Eğitim 
ve araştırma has
tanelerinde hiç fark 
alınmıyor. Üniversite 
hastanelerinde 
1500-2000 YTL, 
özel merkezlerde 
ise 2-3 bin YTL 
fark alınıyor. Tek 
tüp bebek maliyeti 
3500-4000 YTL 
civarında olur. İlaçlar 
da hastaya göre 
1500-4000 YTL 
arasında tutar. Yani 
tüp bebek uygula
masının toplam 
maliyeti ortama 
6-7 bin YTL civarın

da. Bu rakam Avrupa 
ülkelerine göre 
düşük, 10-15 bin euro 
(18-26 bin YTL) 
civarında.

i 
<

IM %

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. .524 85 86
.Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18'46

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

VAPUR - FERİBOT

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

I

I

I

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

■
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513'45 21 -111
Su Arıza Yâlnyz 185

i

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
1 Şubat 2008 Cuma 

YASEMİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 40 

Tel: 5130116-GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2968 

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. Np:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri: ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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$EH İR MERKEZDE

• DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
• ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇEÜK KAPI
• KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
* OTOPARKA 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 kensine ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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Tibet oteL Rarşisi GSM: 0.557 706 76 05

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

‘Jümlaym, araçajatmm^m^ın. ”
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Alçera Termal Otel Nisan ayı sonunda yapılacak törenle hizmete açılacak

Gemlik 4 yıldızlı
Otele kavuşuyor

Gemlik'in ilk 4 yıldızlı oteli 
olmaya hazırlanan AlçeraTermal 
Otel'in Gemlik'e yeni bir çehre 
kazandıracak. Dereboyunda yapı 
lan otel termal suyu ile müşterileri 
ne şifa kaynağı olacağını söyleyen 
İşletme Sahibi Kamil Sertkaya, 
otelin 70 yatak kapasiteli olacağını 
ve 15 ay süren çalışmaların Nisan 
ayı sonunda tamamlanarak açılı
şının yapılacağını belirtti. Syf 3’de

Bursa 
Terminali 
üst geçit 

temeli atıldı 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Büyükşehir Bele 
diyesi, tarafından 
projelendirilen 
ve Harput Grup'un 
katkılarıyla 
gerçekleştirilen, 
Terminal önü 
üst geçidi inşaatı
na harç döktü. 
Haberi sayfa 4’de

KiW

M

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Termal Hotel Alçera

akpet

Gemlikliler uzun süredir Terme Kaplı 
casının ılık suyuna hasretler.

Bu suyu bekleye dursunlar, hemen alt 
yanında ilçemize yeni bir termal otel yapı 
lıyor.

İki aya kadar hizmete açılacak olan 
Alçera Termal Hotel, hem Gemliklilere hem 
de ilçemize geleceklere hizmet edecek.

Gemlik’in ünlü ılıca suyunun damarın
dan alınan kaynaktan çıkan su ile otelde 
kalanlar hem dinlenecek, hem de şifa bula
caklar. Devamı sayfa 5'de

Dörtyol Mevki Gemllk/Buna M0.224 513 30 33
Fob: 0.224 513 5101 >0.633 437 36 63

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI 
EVLERE V€ İŞYERLERİNE 
YRKIT SERVİSİMİZ OLUP 

TELEFON AÇMANIZ YETERLİDİR.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle- sîzleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İstanbul'un orta 
yeri Sinema..

Yer.. Bir sanayi sitesi.
Yöre .. Megapol İstanbul..
Görüntüler: Yıkılmış dökülmüş binalar..

Sağa sola savrulmuş insan parçaları..
Orada burada kıvranıp yardım bekleyen 

yaralılar..
Evet İstanbul'un orta yerinde Davutpa 

şa'da kurulmuş bir sinema sahnesinden 
yansımıyor bu görüntüler..

Bu görüntüler televizyonlardan canlı 
canlı akıyor..

Gerçeğin ta kendisi..
Önceki gece İstanbul'da bir sanayi 

sitesinde patlama oldu..
20 yurttaş yaşamını yitirdi.
Bir o kadar da yaralı..
İhmal..
Aymazlık..
Denetimsizlik..
Bir başıboşluk ve başıbozukluk almış 

başını gidiyor
Toplumun her kademesinde bir keşme 

keşlik, bir başıbozukluk, bir (çürüme) 
durumu söz konusu

Rant ve yağma", çirkinlik, başıbozukluk, 
keyfilik yaşamımızın bir parçası haline 
geldi.

Kent yönetimlerinde uyumlu bir orkest 
rasyon yok..,

Kentin göbeğinde gözünü para hırsı bürü 
müş birileri "maytap"üretiyorlar..

Kaçak,.
Bu ülke bu kadar başıboş mu?
Şimdi İstanbul'un Belediye Başkanı'nın 

aklı başına gemiş..
Çevrenizde kaçak "maytap" üreticileri 

varsa ihbar edin diyor..
Bu patlama ilk kez değil ki..
Hafızalarınızı yoklayınız..
Daha önce de oldu..
Yine ölüler..
Yine yaralılar..
Tedbir hak getire..
Hala ortalık "maytapcılar" dan geçilmi 

yor..
Balık hafızalı ve günlük çıkarlarla uğra 

şan bir ülkede maalesef "ruhsatı olmayan" 
bir fabrika İstanbul'un orta yerinde 
"bomba" üretiyor.

Nerede emniyet..
Nerede maliye..
Nerede belediye..
Nerede esnaf odası..
Bu başıbozukluğu kim açıklayacak..
Sonra kalkınmadan söz ediyoruz..
Sonra uygarlaşmadan dem vuruyoruz..
Biz...
Sorgulamayı beceremedikten, haksızlık

lara baş kaldıramadıktan, içinde 
yaşadığımız olumsuz koşullara karşı 
gelemedikten sonra nasıl adam olacağız..

İstanbul'un orta yerinde daha çoook 
maytap fabrikaları kaçak üretim yapacak, 
daha çook patlama sesleri duyulacak, 
daha çooook feryadlar figanlar duyulacak..

Ve yetkililer olayların ardından vakur 
demeçler verecek:

"Çevrenizde gördüğünüz kaçak üreticileri 
devlete ihbar ediniz" diyecek..

Umurbey Sulama Suyu 
revizyon çalışmaları sürüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in Çevre ve 
Orman Bakanı 
Veysel Atasoy'a 
yazılı olarak cevap
laması için verdiği 
"Umurbey Sulama 
Projesi" hakkında 
cevap verildi.
Çevre ve Orman 
Bakanı Prof. Doktor' 
Veysel Eroğlu imza
sıyla verilen cevapta 
projenin Umurbey 
Belediyesi ile ortak
laşa gerçekleştir
ilmesine dönük 
protokolün 2003 
yılında ilgili 
Belediye ile 
DSİ Bursa 1. Bölge 
Müdürlüğü arasında 
imzalanmış olduğu 
belirtilirken "Ancak 
halen yöreden gelen 
taleplerde dikkate 
alınarak planlama 
raporunun revizyon 
çalışmaları devam 
etmektedir. Bu çalış
maların tamamlan
masını takiben 
uygulama pro

jelerinin yapımına 
geçilecektir" denildi. 
Bu proje için DSİ 
Genel Müdürlüğün 
ce henüz harcama 
yapılmadığı, ilgili 
belediyenin yapmış 
olduğu harcamaların 
miktarı hakkında ise 
Genel Müdürlükte 
bilgi bulunmadığı 
açıklandı.
Yapılacak revizyon 
çalışmalarının 
tamamlanmasını

müteakiben işin 
proje yapımı için 
gerekli ihale 
çalışmalarının 
sonuçlandırılarak 
bir an önce 
uygulama 
projelerinin 
yapımının gerçek
leştirilmesinin plan
landığı bildirilen 
cevap yazısında 
Umurbey Sulama 
Suyu projesine. 
2007 yılı içinde

^■'■ııiııınııiSHl 
bayta< www.baytasinsaatcom.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 sıdıng Kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, İslak zeminler seramik------------  

SATILIK DAİRELER
BAYTÂŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1. normal daireler.
BAYTAŞ GÖMÜŞ 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
BÂYTAŞ 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 21J-ax:,.5l3,17 94

15.000 YTL kaynak 
ayrıldığını ancak 
halen planlama 
raporu revizyon 
çalışmalarının 
devam etmesi 
sebebi ile bu 
harcamanın yapıla
madığı bildirildi. 
2008 yılı yatırım 
programında 
ayrılacak paranın 
ise Uygulama 
Planının 
hazırlanmasından 
sonra kesinlik 
kazanacağı 
bildirilirken 
sulama suyu 
projesinin ne 
zaman bölge 
halkının hizmetine 
açılacağı sorusuna 
ise "Umurbey 
Sulaması planlama 
revizyonu ve 
uygulama 
projelerinin 
tamamlanmasını 
takiben bütçe 
imkanları 
çerçevesinde 
inşaat programına 
alınması konusu 
değerlendirilecektir" 
denildi.

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.baytasinsaatcom.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Alçera Termal Otel Nisan ayı sonunda yapılacak törenle hizmete açılacak

Gemlik 4 yıldızlı
Otele kavuşuyor

I Berkay KARABULUT

Dereboyunda 
bulunan araziye 
sıfırdan otel inşa 
eden Gemlikli 
Yatırımcı Kamil 
Sertkaya, yaklaşık 
15 ay süren 
inşaat ve iç 
dizayn çalışmalarını 
Nisan ayı sonunda 
tamamlamak 
istediklerini 
ifade etti. 
Gemlik'in ilk 
4 yıldızlı oteli 
olmaya hazırlanan 
ALÇERA Termal 
Otel'in Gemlik'e 
yeni bir çehre 
kazandıracağını 
belirten işletme 
sahibi Kamil 
Sertkaya, 
otellerinde en 
ince ayrıntıyı 
dahi atlamadıklarını, 
sağlık kaynağı 
olan termal 
suyun, müşterilerine 
şifa dağıtacağını 
söyledi.
OTEL'DE 
YOK YOK 
Kapanan Terme 
Kaplıca ve 
Oteli'nin ardından, 
Gemlik'in 
uzun süredir 
beklediği bir 
yatırımı gerçek
leştirdiklerini 
vurgulayan 
Sertkaya;
"Alçera Termal 
Otel'in termal 
bölgelerdeki 
lüks otelleri arat
mayacağını, şifa 
kaynağı Termal 
Suyun 70 yatak 
kapasiteli otelin 
her yerinde 
kullanılabileceğini 
belirtti.
Otel'in hamamında 
Selçuklu ve 
OsmanlI dönemi 
izlerinin yaşatıla
cağını, havuz, 
göbek taşı, 
sauna gibi akla 
gelebilecek her 
türlü hizmetin

Gemliklilere 
sunulacağını 
söyleyen yatırımcı 
sözlerini şöyle 
sürdürdü;
"Otelimizde 
aileye mahsus 
saunalı termal 
odaların 
yanı sıra, 
düğünlerde 
ve çeşitli 
etkinliklerde de 
kullanılabilecek

çok amaçlı 
salon, özellikle 
gençlerin formda 
kalmalarını 
sağlayacak badi 
ve spor salonu
muzun yanı 
sıra, konuk 
sever ve güler 
yüzlü personelimiz 
ile ailecek 
gelebileceğiniz 
restorantımızda 
Türk mutfağının

en seçkin 
yemeklerini 
siz değerli 
müşterilerimiz ile 
paylaşacak 
olmaktan dolayı 
çok heyecanlıyız" 
Gemliklilerin 
özlemle beklediği 
Alçera Termal 
Otel'in Nisan ayı 
sonunda yapılacak 
törenle açılması 
bekleniyor.

Vicdanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Bedel Tokadı
Tayyibe ve hükümetine söyleyin gazeteciyim, ba 

sın Işçıslyim başka işte yapmayacağım. Boşuna debe
lenmesin onurlu mesleğimi halkım için yine icra ede
ceğim. Herkes bildiğini icra etsin ve kararı tarihin, 
halkın vicdan yargısına bıraksın...

AKP hükümeti gazetecilere taktı... Eleştiriler karşı 
sında yıpranma kaygısı ve telaşında olan Erdoğan 
hükümeti 'yıpranma yasası' ile gazetecilere 'bedel 
tokadı' atmanın derdine düştü.

AKP Hükümeti taktı gazetecilere... Demokrasinin 
vazgeçilmez unsuru, gazetecilerin emeklilik haklarıyla 
ilgili gelişmeler hepimizin canını sıktı... Eleştiriler 
karşısında sesini yükselten ve gazetecilere özel bir 
ihtimam (!) gösteren BaşbakanRecepTayyip Erdoğan 
ve hükümeti, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor 
tası Yasası'yla gazetecilerin de içinde bulunduğu şart
ları ağırlaştıracak bir düzenlemeye imza atmak üzerey
di ‘k!ı; b'ır şeyler ga’lîba değişti...

Gazetecilere atılması düşünülen 'yıpranma tokatı', 
yerini şimdilik okşamaya bıraktı...

Ayakta saatlerce bekleyen, kar, kış, kıya met deme
den kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme görevini 
ifa eden gazeteciler, her yıla ortalama 3 ay olarak uygu
lanan 'emeklilik indırimi'nden yararlanıyorlar...

Her konuyu yakından takip eden, 'simit ve çay'la 
karın doyuran, çoluğunu çocuğunu bir kaç saat gören, 
herkes uyurken görevinin başında olan gazeteciler, 
artık yıpratıimamah...

Gazeteciler dışarıdan çok kazanan kişiler olarak 
görülebilirler. Oysa ülke koşullarına uygun, orta 
direğin biraz altında maaşlarla geçinirler...

Başları sürekli dik olduğu için, kamu yararını düşün 
dükleri için, ülkeleri ceplerinden önce geldiği için, çalış 
tıkları kurumlan her yerde savundukları için, laik, de 
mokratik, sosyal bir hukuk devletinden yana tavır aldık 
lan için başlarını eğmedikleri için imajları hep 
yerindedir...

Aralarında 'binlerce dolarlık maaşlarıyla geçinenler 
de vardır. Bunun ülke imajı için olduğunu düşün
müşümdür hep...

Yoksulla yoksul, zenginle zengin olan gazetecileri 
emekliliklerinde rahat bir yaşam beklemez. Onlar 
işlerinden emekli olsalar da meslekleri onları hep geri 
çağırır.

Asgari ücretle çalışanların sayısı binlerce dir. Fazla 
mesai olgusunu unutalı yıllar oldu... Gazetelerde 'Saat 
Yasası' hiç çalışmaz. Canları ise her daim tehlikede 
olan gazeteciler çoğu zaman hedef tahtasındadır...

Uğur Mumcu nun katilleri sizce kim?
Gazetecilerin 'Yıpranma Hakkı'nı budayarak, hayat

larını daha da zorlaştırmanın anlamı yok.
Huysuzlukları ve sinirli halleriyle kamuoyunun 

dikkatini çeken Başbakan Erdoğan, 'basın yasası' ile 
gazetecilerin gözöeoeğı'ne vuruyor:..

Taşralı gazetecilerin ya da 'aevletkent'lerdeki ezen 
zihniyetin ekmeğine yağ süren düzenlemeler, derhal 
düzeltilmelidir.

Stres içinde, can güvenliği olmadan, dayak ve 
ölümle karşı karşıya çalışan gazeteciler, 'yasa* ile 
tehdit edilmemeli.

Gazeteciler başkalarının haklarını savunurken, 'ga 
zeteci kimliğiyle' hareket eder. Kendi söküğünü dıkeme 
yen terzi misali, haklarını savunurken birden normalle 
şir... Var olan yasalarla sınırlı haklarını savunamaz...

Yaygın basında sigortasız çalışan arkadaşlarımız 
olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmış ve üzülmüştüm. 
Sadece yol parasına çalışanlar da olduğu belirtiliyor.

Hükümetin görevi, kamuoyunu aydınlatma görevi 
yapan kurumlardaki SSK ve diğer sosyal hakların olup 
olmadığını kontrol etmek olmalı. Yaptırımlar, çalışan
dan çok çalıştırana yönlenmeli.

Fildişi kulelerinde ülkeyi yönlendirenler, zevk-i sefa 
İçindeyse, aşağıda canı çıkanların yanında olmalı ikti
dar...

Fikir işçisine her daim baskı, zulüm ve işkence artık 
son bulmalı.

İkinci hatta üçüncü iş yapan gazeteciler var artık... 
Yaşam koşullarının dayattığı gerçek bu noktada...

Asıl işinden emekli olmaya çalışan gazetecileri, . 
biraz erken emekli eden yasaya dokunuTmamalı...

Emekli olan gazetecilerin maaşlarına baksanız 
ağlarsınız... Her biri asgari ücretten ödenen primler 
nedeniyle kiraya bile yetmeyen maaşlar alırlar...

Zorlu geçen yılların ardından nefes bile alamazlar...
Metin Goktepe, Hrant Dink, Abdi İpekçi ve Uğur 

Mumcu...
Türk halkının içinde birer adacık olarak yaşadılar... 

Adaların suyunu veren halkın ilgisiydi.

Sekemediler ve yok ettiler...
nların anısı her daim yaşayacak. Onları yok eden 

sistemsizlik, şimdi de genç gazetecileri hedefliyor.
Var olmak için illa binlerini yok etmek üzerine kur

gulanmış düzeneklerin, ülkemizi daha da kötüye 
götürdüğünü ne zaman anlayacaklar...

Sansürsüz, baskısız bir basın ortamının iyi işler 
yapma iddiasında olanlar içinde gerekli değil mı ?...

Yoksa kötü işler yapmak için illa basını ezmek mi, 
sansürlemek mi, tehdit ederek yoksullaşmanın tesli 
miyetine mi götürmek gerek. Bu kararı birileri verecek 
ama kararlarının altında ezilenlerin tarihiyle dolu bir 
siyasi iktidar basın ilişkisi olduğunu hatırlatmak iste 
rlz..

Bir kez daha Tayyip'te, hükümeti de anlasın hiçbir 
zorba yasa, hiçbir sansür ve basın çalışanlarını tehdit 
yasası bu onurlu mesleğin emekçilerine kalem sattıra- 
mayacaktır. Kalemlerimizi de kinişe kıramayacaktır.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
tarafından proje
lendirilen ve 
Harput Grup'un 
katkılarıyla gerçek
leştirilen, Terminal 
önü üst geçidi 
inşaatına harç 
döktü.
Başkan Şahin, 
inşaatı yüzde 10 
seviyesine ulaşan 
üst geçidin temel 
atma töreninde 
yaptığı konuşmada 
hizmete açılan 
10 kavşağın 
yanı sıra kentsel 
dönüşüm 
projelerinde de 
Bursa'da milat 
yaşandığını 
dile getirdi.
Kent içinde kesinti
siz ulaşımı hedefler 
ken, yayaların da 
güvenli bir şekilde 
yolculuk edebile 

çekleri düzen
lemeleri göz ardı 
etmediklerinin 
altını-çizen 
Başkan Şahin, 
"Yalova Yolu'nda 
terminal karşısında 
yaya trafiğini önemli 
ölçüde rahatlatacak 
olan bir projeyi 
başlattık. Harput 
Grup'un da katkıla 
rıyla, yaklaşık 750 
bin YTL mal olması 
planlanan proje ile 
Bursa en uzun üst 
geçidine kavuşmuş 
olacak. 44 metre 
uzunluğunda, 4 

metre genişliğinde 
inşa edilecek ve 
rahat kullanım için 
engelli asansörünün 
de bulunduğu 
üstgeçit 90 günde 
tamamlanacak. 
Bu üstgeçit 
modernliği ile de 
Bursa bir ilk olacak" 
diye konuştu. 
Başkan Şahin, 
terminal önündeki 
üstgeçidin ardından 
yine Harput 
Grup'un desteği ile 
Acemler Caddesi 
Cumhuriyet Lisesi 
önüne de 250 bin

YTL değerinde 
bir üst geçit inşa 
edileceğinin de 
müjdesini verdi. 
Üst geçidin 
yapımını üstlenen 
Harput Grup 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhammed 
Etkeser de 
Bursa'dan 
kazandıklarını, 
yine Bursa'ya 

hizmet için kullan
maya gayret göster
diklerini belirtti. 
Bu üstgeçit ile 
Yalova Yolu'nu 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyenlere 
büyük bir kolaylık 
sağlanacağım 
ifade eden Etkeser, 
kente sunulacak 
başka hizmetlerde 
de katkı sağlamaya 

hazır olduklarını 
sözlerine ekledi. 
Konuşmaların 
ardından, Başkan 
Şahin, AKP 
II Başkanı 
Sedat Yalçın ve 
Harput Grup 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Etkeser, 
inşaatı devam 
eden üst geçide 
harç döktü.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Devlet has
tanelerinde 
bulunan randevu 
barkot makineleri 
vatandaşların 
doğru kullanma
maları yüzünden 
beklentilere 
cevap veremiyor. 
Nasıl kullanılması 
gerektiği 
duvarda asılı 
olmasına rağmen 
doğru girilemediği 
için de randevu 
alındı gözükmesine 
rağmen sabah 
gişelere giden 
vatandaşlar 
isimlerinin 
bulunmadığını 
görünce şaşırıyorlar. 
Makinenin 
başında kendilerine 
yardımcı olabilecek 
görevli olmaması 
nedeniyle 
gördükleri her 
kişiden yardım 
talebinde bulunan 

vatandaşlar bazen 
randevu alamadan 
uzaklaşmak 
zorunda kalıyorlar. 
KİOSK Randevu 
Cihazı olarak 
bilinen makinelere 

gelen vatandaşların 
önce hasta kabul 
veznelerinden 
alacakları pasta 
tanıtım kartını 
okutacakları 
ya da TC Kimlik

Numaralarını 
girecekleri belir
tilirken çıkacak 
ekranda poliklinik 
seçilecek.
Daha sonra 
doktor seçiminden

sonra randevu 
ver sistemine 
girilerek bugün 
yada yarın butonuna 
basılarak gün 
seçilerek barkot 
alınacak.

Randevu alınacak 
doktorun izinli 
yada ameliyatta 
olduğu günlerde 
ise randevu 
verilemeyeceği 
belirtiliyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Termal Hotel Alçera
Gemlik’in en eski müteahhit

lerinden Kamil Sertkaya ve oğul 
lan Ayhan ve Sinan tarafından 
yaptırılan Termal Otel bitmek 
üzere.

Yalova asfaltından görüle 
bilecek bu otel, ilçemizin tanı 
tımında mutlaka etkin bir rol 
alacaktır.

Bir zamanlar Tibel Otel’in, 
Boksör Restaurant’ın oynadığı 
tanıtımı sağlayacağına inanıyo
rum.

Gemlik Belediyesi’nin mülkü 
olan Termal Kaplıcası, iki yıl 
önce belediye tarafından işlet
mecisinin işyerini cebren 
tahliyesinden sonra kullanıla
maz hale geldi.

O güzelim tesisin ne hale 
geldiğini gidip görürseniz şa 
şırırsınız.

Halkın kullanacağı bu yapı 
evsizlerin, barksızların, tinerci
lerin, hapçıların kısacası be 
lanın merkezi oldu.

Ne kapısı kaldı, ne pencere
si...

Terme Kaplıcasına gidenler 
bugünkü durumu görseler 
üzüleceklerdir mutlaka.

Şimdi bu açık, Alçera Termal

Otelle kapatılacak.
Sertkaya ailesini kutluyorum.
Yıllardır bu pislik yuvasını 

modern bir işletmeye dönüş 
türüyorlar.

Kamunun yaptıramadığını 
Sertkaya ailesi yapacak.

Başarılı olacaklarından emi
nim.

Önemli olan tanıtımını 
düzgün yapsınlar.

Günümüz otelciliğinde ter
mal otellerin yeri çok önemli.

Gemlik'ten çıkan ılık termal 
suyu, iyi tanıtılırsa, otelin güzel 
iş yapacağı kesindir.

Otel, salt yatıp kalkılacak bir 
yer olmayacağını belirten Kamil 
Sertkaya ağabeyimiz, otel işlet
meciliğinde en ince noktasına 
kadar herşeyi düşündüklerini 
söylüyor.

Evet, Gemlik 4 yıldızlı bir 
yeni termal otele kavuşuyor.

Güne Bakış
Kadri

kadrl_guler@hotmall.com

İşlettiremediğimiz,. kapatıp 
hastane yaptığımız, sonra da 
‘depremde zarar gördü’ diye kö 
künden yıktığımız Terme Otel’in 
yeni böylece doldurulacak.

Oysa, o Devlet Hastanesi’nin 
birçok yerini halk yaptırmıştı.

Yeni Termal Otel, bir eksiği 
giderilmiş olacak.

Restaurantı, spor salonları, 
havuzu ile Gemlik’i ve Türki 
ye’yi kucaklayacak.

Buna fizik tedavisi için reha
bilitasyon hizmeti de eklenirse 
sanırım büyük üne sahip bir 
otel olur.

Termal Kaplıcaların en büyük 
özelliği sağlık hizmeti verme
sidir.

Tansiyon hastaları, kalp ra 
hatsızlığı olan hastalar, yüksek 
ısılı kaplıcalara gidemezler.

İşte onlar için ve romatizmal 
rahatsızlıkları olanlar için güzel 

ve modern bir tesis.
Gemlik bu açılacak tesise sa 

hip çıkmalı.
Belediye tarafından yaptırıla

cak proje de bir an önce ihaleye 
çıkarılırsa, sanırım Gemlik 
Termal Motelcilik te ad olur.

Belediye Başkanımız iki 
yıldır koruyamadığı Terme 
Kaplıcası için düşündüklerini 
biran önce yerine getirmeli ki o 
mezbelelik ortadan kalksın, 
Gemlik bir ikinci Termal tesise 
kavuşsun.

Umurbey üst geçidi, termi
nali, kaplıca ve termal oteliyle 
donanmış bir çevre projesi ile 
Gemlik’in girişi çok şık bir hale 
getirilebilir.

Bu tesisleri çay bahçeleri, 
parklar ve yeşilliklerle donatır
sak ilçemizin görüntüsünün 
değişeceğine eminim.

Alçera Termal Hotel, çevre
sine renk katacak.

Terminal ile bu bölge ilçemi 
zin en güzel yerlerinden biri 
olabilir.

İş yerel yönetime düşüyor.
Bu bölgeyi Gemlik için 

kazanmak istiyoruz.
İşte size fırsat.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Gemlik Özdilek 1 yaşında
Bir ticari kuruluşun, 

bir işletmenin özvarhğı 
yani sermayesi o kuru
luşların, işletmelerin var
lığını sürdürmesine yet
mez.

Varlığın devamının 
başta gelen önemli 
görülmez varlığı üreti
ciye, piyasaya, ticaret 
erbabına ve insanlara 
verdiği inanırlık, yani 
güvendir.

Sözünü tutmak ve ye
rine getirmek insanlarda 
ve iş yaşamında önemse
nen öncelikle aranan 
özelliktir. Önemli 
vazgeçilmeyen özelliktir.

Bu özelliği olan kişi, o 
kişinin başında bulun
duğu şirket veya işletme 
saygı görür, yardım 
görür, o nedenledir ki; bu 
erdemli oluş, görülmez 
sınırsız sermayedir.

Güven duyulmazsa 
gösterilen güven sarsılır

sa iş biter, saygınlık 
biter.

Özdilek firması da 
sözün eri, dürüst bir fir
madır. Yöneticisi 
olduğum Kafoğlu Sabun 
Sanayi olarak firma ile 
uzun yıllar ticari iliş 
kimiz oldu. Nasıl karar
laştırmışsa alman malın 
bedeli o gün 
hesaplarımıza havale 
olarak çıkartılmıştır. Bir 
gün olsun varılan kararın 
haricinde bir gecikme 
olmamış, erteleme 
talebinde bulunul
mamıştır.

Çoğu firma 3-5 gün 
geç ödemeyi kar saydığı 
halde böyle bir işleme 
hiçbir zaman tevessül 
edilmemiştir Özdilek’çe.

Sayın Hüseyin Özdilek 
Özdilek’i yoktan var 
etmiştir dürüstlüğü ile. 
Öğrenci olarak geldiği 
Bursa’da Özdilek havlu 

ticarethanesini kurarak iş 
hayatına başlamış, 
havluyu Özdilek markası 
olarak üretmiş, yurt 
içinde ve yurt dışında 
aranan marka haline 
getirmiştir Özdilek’i.

Bursa’da ilk peraken 
de mağazacılık ticaretini 
Özdilek başlatmıştır. İyi 
hizmet vererek bu saha
da da yükselmiş ve 
gelişmiştir. Halkın ilgi ve 
güveni ile bugünlere 
gelmiştir.

Bugün Özdilek olarak 
yurdun çeşitli yöresinde 
Özdilek mağazaları 
faaliyet gösteriyor ulus
lararası sermaye güçle 
rine karşı bir Türk firması 
olarak.

Bundan tam bir yıl 
önce 3 Şubat 2007 günü 
Gemlik’te Özdilek Gemlik 
halkının hizmetine sunul
du. 180 Gemlik’li bu 
tesiste çalışıyor. Bir şe 

kilde sosyal bir görevi de 
yerine getiriyor Özdilek. 
Bulunduğu yörenin 
insanına ekmek veriyor.

Sanat ve eğitimi 
destekliyor.

Tesislerinde küçük 
öğrencileri teşvik eden, 
onların yarattığı resim ve 
karikatürleri sergiliyor. 
Çocuklarımızın kültür 
ve sanatta gelişmelerine 
bir noktada öncülük 
ediyorlar.

Türk insanına okullar 
armağan ediyor.

“Müşteri velinime- 
tim izdir1' anlayışı ile halk
la yakından ilgilenen, 
güleryüz gösteren, per
sonelini sürekli denetim 
altında tutarak en iyi 
hizmeti verebilmek için 
çaba sarf eden genç 
Gemlik İşletme Müdürü 
Cevat Bezek biz 
Gemlikliler ve özdilek 
camiası için önemli bir

kişilik.
Yerel basına önem 

veriyor.
Yaşatılması için 

desteklenmesi gerek
tiğine inanıyor. Gemlik 
yerel basını ile diyalog 
içinde.

Birinci kuruluş 
yıldönümünde Gemlik 
Özdilek’e devamlı 
başarılar dilerim. 
Topluma, ülkeme daha 
yararlı hizmetler 
sunacağı inancımı belir
tirim.

Özdileğim, Özdilek’in 
rakiplerinin önünde 
eğilmeyip, dik durup var 
olmasıdır.

Halkımın kendilerine 
destek vermesi, yanında 
olmasıdır.

Yaş günün kutlu olsun 
Gemlik Özdilek.

Selam, saygı sana 
Hüseyin Özdilek.

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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San Zeybek Bursa’da hayat buluyor
Büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
ölümünden 8 ay önce 
Bursa'da katıldığı son 
balo, 'Sarı Zeybek 
Belgeseli' ile yaşatıla
cak. Çekimleri Tarihi 
Belediye Binası 
Meclis Salonu'nda 
yapılacak olan 'Sarı 
Zeybek Belgeseli'nde 
Türk Halk Müziği'nin 
güçlü sesi Sümer 
Ezgü rol alıyor. Büyük 
önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ün ölümünden 
8 ay önce Bursa'da 
katıldığı son balo, 
'Sarı Zeybek 
Belgeseli' ile yaşatıla
cak. Çekimleri Tarihi 
Belediye Binası 
Meclis Salonu'nda 
yapılacak olan 'Sarı 
Zeybek Belgeseli'nde 
Türk Halk Müziği'nin 
güçlü sesi Sümer 
Ezgü rol alıyor. 
Senaryosunu Ömer 
Lütfi Mete'nin kaleme 
aldığı ve Arif Ekşi'nin 
organizatörlüğünde 
çekilecek olan belge
selin yönetmenliğini 
de Biray Dalkıran 
üstleniyor.
Ünlü sanatçı Sümer 
Ezgü ve ekibi, pro
jeyle ilgili olarak 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i ziyaret 
etti. 'Sarı Zeybek

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
NIATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 

[HİZMETİNİZDEYİZ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi’nden aldığım öğrenci kimliğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

BERRE ÜNAL

Belgeseli'ni yaşama 
geçirmeyi çok iste
diğini bildiren Ezgü, 
"Yedi yıl önce Can 
Dündar'ın hazırladığı 
belgeseli izlediğimden 
bu yana gerçek
leştirmek istediğim bir 
çalışmaydı Sarı 
Zeybek. Belgeselde 
izlediğim balo sah
nesini kısa bir film 
olarak sunmayı 
amaçlamıştım. Çalış
malarına başladığımız 
bu projeyi Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin 
ile Vali Şahabettin 
Harput’la paylaştık ve 
desteklerini gördük. 
Çok mutluyum. 
Rüyam gerçek oluyor" 
diye konuştu.
Belgeselle dönemi 
anlatmaya çalıştık
larını dile aetiren 
Sümer Ezgü, 
"Kurtuluş Mücadelesi 
döneminde hakim 
olan birlik ruhumuzu 

bugün yeniden yaşat
mak istiyoruz. 
Belgeselimizi 19 
Mayıs Atatürk'ü Anma 
ve Gençlik ve Spor 
Bayramı'na 
yetiştirmeyi hedefliy
oruz. Ayrıca resmi 
bayramlarımızda da 
çocuklarımıza ve 
gençlerimize ulaştır
mayı amaçladığımız 
belgeselin, öğrenciler
imize faydası olacak 
tarihi bir belge niteliği 
taşıdığını düşünüyo
rum" dedi.
Projenin çok geniş 
kapsamlı bir çalış
manın ürünü 
olduğunu da belirten 
Ezgü, belgeselde 
İtalya'da 1 aylık bir 
çalışmayla yapılacak 
olan 'Atatürk' maskı 
takacağını ve ünlü 
modacı Faruk Saraç'ın 
hazırlayacağı kostüm
lerle kamera karşısına 
geçeceğini anlattı. 
Ezgü, "Daha önce de 

pek çok oyuncu 
Atatürk'ü canlandırdı. 
Bu durum magazin- 
leştirilmeye de 
çalışıldı. Ancak bizim 
projemizde Sümer 
Ezgü, Atatürk'ü can
landırmayacak; yalnız
ca giydirilecek. Yani, 
Atatürk'e 'Sarı Zeybek' 
oynatacağız. Bu 
benim için büyük bir 
anı, müthiş bir heye
can. Çok ciddi ve özel 
bir konu bu, hata 
yapmamamız 
gerekiyor" ifadesini 
kullandı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de 
Sarı Zeybek projesini 
desteklediğini 
belirterek, Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Bursa'da imza 
attığımız ulaşımdan 
kentsel dönüşüm ve 
sosyal belediyecilik 
çalışmalarının yanı 
sıra kültürel etkinlik
lere de değer veriy
oruz. Bu nedenle 
'Sarı Zeybek 
Belgeseli'nin Bursa'da 
gerçekleştirilecek 
olması kentin tanıtımı 
ve 'Marka Kent' hede
fimiz açısından da 
çök önem lâşiyöf. 
Böylesine anlamlı 
bir projeye en 
büyük desteği vere
ceğim" dedi.

Bursa'da nakliyecilik yapan yaşlı adam, 
amyonetinin içinde ölü olarak bulundu.

Ekmek teknesinde öldü
Edinilen bilgiye 
göre, dün akşam 
saatlerinde Nilüfer 
Organize Sanayi 
Bölgesi (NOSAB) 
Sarı Cadde 
üzerindeki özel bir 
tekstil fabrikasından 
mal almaya giden 
nakliyeci Muzaffer 
Yıldırım (71) kul
landığı kamy
onunun içinde ölü 
olarak bulundu.

Lavabodan Ayağı Kayan 
Yaşlı, Hayatını Kaybetti
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
evinin labavo 
bölümünde 
ayağının kayması 
sonucu düşen yaşlı 
adam, ağır yaralı 
olarak kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Nilüfer ilçe
sine bağlı Görükle 
Beldesi 
Büyükbalıklı 
Mahallesi'nde 
ikamet eden Halil

BursalI Güreşçiler 
Ankara Yolcusu

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor'un 
genç sporcuları, 
hafta sonu 
Ankara'da yapılacak 
olan güreş müs
abakalarında 
Bursa'yı başarıyla 
temsil edecek 
olmanın heyecanını 
yaşıyor.
Büyükşehir 
Belediyespor'ın 
güreş takımı, yarın 
ve 3 Şubat Pazar 
günleri Ankara'da 
yapılacak olan 
'2007-2008 Yılı 
Yıldızlar 2. Ligi 
4. Kademe 
Müsabakaları'na 
katılacak.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Belediyespor 
Kulübü Başkanı

Olayla alakalı soruş
turma başlatan 
savcılık, yaşlı 
adamın yüksek tan- 
siyona bağlı beyin 
kanaması sonucu 
öldüğünü belirledi. 
Tahkikat sürerken, 
tansiyon hastası 
olan Yıldırım'ın 
sabah saatlerinde 
Sağlık Ocağı'ndan 
ilaçlarını aldığı 
öğrenildi.

Kızıl (74), abdest 
alıp camiye gitti. Bir 
süre sonra evine 
dönen Kızıl, evinin 
lavabo bölümünde 
dengesini yitirip 
düştü. Eşinin duru
mu, oğluna haber 
vermesiyle yaşlı 
adam Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kızıl, 
yapılan müdahaleye 
rağmen 
kurtarılamadı.

Muammer Subaşı, 
güreş müs
abakalarında 
Belediyespor 
bayrağını başarıyla 
dalgalandırmaya 
hazırlanan ve çalış
malarını titizlikle 
sürdüren genç 
güreşçilere destek 
verdi. Sporculara 
güveninin tam 
olduğunu anlatan 
Subaşı, "Türkiye'de 
güreş alanında 
yapılan karşılaş
malarda 105 
kulüp arasında 
Belediyespor 
Kulübü olarak, 
16. sırada yer aldık. 
Hafta sonu da 
Ankara'da yapılacak 
olan müsabakalarda 
ilk grupta 
yarışacağız." 
dedi
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2-3 Şubat GEMLİK

ÖZDİLEK GEMLİK 1. YAŞINI KUTLUYOR

"ALIŞVERİŞTE SIMSICAK BİR GELENEK*’ 7^.

Derya Kaşar O qqytl
(400 gr.) □□

Ayşah
Yarım Yağlı
Süt (i ıt.)

1,001YTL

Muz İthal çkg.) 1 f99m

o
TAKSİTTAKSİT S

VrX ''W*®'

W

Saray Çikilop | nn
Sandviç Bisküvi 12'li I g 
(240 gr.)

Nescafe
3'ü Bir Arada 10’lu

1 -1EYTL

Calgon 1 kg. + 
Kosla Sıvı 750 mİ

3

Coca Cola 4x1 + 
Cips Hediyeli

İskender Menü
İskender + Bardak Coca Cola

8,90™

Pizza Menü
Orta Boy Pizza + Bardak-Coca Cola-f- 

1/2 Patetes Cipsi

Uzaktan Kumandalı?(| ûn™ 
Helikopter

Antıfırızlı 
Cam Suy 
(1 Itd -22°C 

1,49™

Glassco
Servis Tabak 
Mavi Milano 
(adet) 

0,75™
* Kumandadan

Şarj Edilebilir.

UFO Infrared Isıtıcı S1800
149™ •1800 W

• Ebat 9x19x86 cm 
Yaklaşık ısıtma alanı 
Kapalı alan 18 metrekare 
Açık alan 12 metrekare

STARPARK
Gemlik starparkta0jeton alana® jeton hediye

«HMİgaHPIsK
2.5 KG. OMOMATİK HEDİYE...

• Bu kampanya 7 Ocak -20 Şubat 2008 tarihleri arasında Cardfinans ile, Finansbank Pos cihazları üzerinden Özdilek'ten tek seferdeyapılacak 75 VTl veüzeri market ahjverişleıinde geçerlidir. •• Kampanya kapsamında 75YTL'nin katlarına ayna hediye verilmeyecektir. Her müfteri en fazla 
2 defa hediye alabilecektir. •” Kampanyada her müşteri aynı gün içinde en fazla bir kez hediye ürün alabilecektir. ••••Kampanya kapsamında hediye almaya hak kazanan müşterinin, satış fişi ve kredi kattı slibi ile bitlikte ilgili standa gelmesi gerekmektedir. *••• Tekel ürünleri, taksitli alışverişler,Kampanyada her müşteri aynı gün içinde en fazla bir kez hediye örün alabilecektir. **•* Kampanya kapsamında hediye almaya hak kazanan müşterinin, satış fişi ve kredi kartı slibi ile birlikte ilgili standa gelmesi gerekmektedir, 
iade işlemleri ve parapuan kullanımları kampanya kapsamı dışında dit.---------- ngg® 1

Fiyatlarımıza K.D.V dahlIdlr.Satrşlanmız, stoklarımızla sınırlıdır. y.-.« >. r. ■ »c n,. "'W
Toptan satıcımız bulunmamaktadır*' ,, b. 1 ı,’> w 1 Türkiye'nin ISO 9000
Basım ve tlpograflk hatalardan Özdilek sorumlu değildir. Kalite Belgesine Sahip

ı ' ..... tik Perakende Kurulum
SS^thr. S|^ Memnuniyetiniz,Bizim' Ödülümüz.

Kfe '1

,^UMlölRtKIIWWpbuW*^3
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Öğrencilere 
mortgage uygulansın Ders kitapları hammadde olacak

Milli Eğitim 
Bakanhğı’na bağlı 
Talim Terbiye Kurulu 
Başkanı Erdoğan’ın 
“Eğitimin merkezi 
okul olacak. Veliler, 
dershaneye gerek 
olmadığını görecek” 
şeklindeki açıkla
ması, eğitim cami
asında çeşitli tep
kilere neden oldu. 
Milli Eğitim 
Bakanhğı’na bağlı 
Talim Terbiye Kurulu 
Başkanı Prof.Dr.İrfan 
Erdoğan’ın “Eğitimin 
merkezi okul olacak. 
Veliler, dershaneye 
gerek olmadığını 
görecek” şeklindeki 
açıklaması, eğitim 
camiasında çeşitli 
tepkilere neden oldu. 
Tepkilerle birlikte 
ilginç öneriler de 
geldi.Dershanelere 
bugüne kadar uzak 
duran gelişmiş 
ülkelerin bile yavaş 
yavaş bu sektöre 
yöneldiğini bildiren 
Tüm Özel Öğretim 
Kurumlan Derneği 

(TÖDER) Başkanı 
Enver Yücel, bu açık
lamayı bir eğitimcinin 
gafı olarak 
gördüğünü söyledi. 
Yücel, “Dershanecilik 
sektörü kalkacak, 
kalkmalı diyen 
bakanlar, başbakan
lar oldular. Ama 
Türkiye’de dershane
cilik sektörü hiç 
geriye gitmedi, hep 
ileriye gitti. İyi ki de 
gitti” dedi.“Yarış ve 
rekabet varsa, der
shane de vardır” 
diyen Yücel, 
“Günümüz dünyasın
da dershanecilik sek
törünün varolmasıyla 
ilgili rahatsızlık 
duyan anlayış çok 
gerilerde kaldı. 
Dünyayı tanımak 
lazım. Küreselleşen 
dünyada, artık 
Türkiye bunun 
içerisinde değil 
demek çok mantıklı 
olmaz. Biz bu tür 
beyanatları 40 yıldır 
duyuyoruz” şeklinde 
konuştu.

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
ilköğretim ve 
ortaöğretim öğrenci- 
lerine ücretsiz 
verdiği ders kita
plarından kul
lanılmış olanlarını 
ekonomiye 
kazandıracak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
ilköğretim ve 
ortaöğretim öğrenci
lerine ücretsiz 
verdiği ders kita
plarından kul
lanılmış olanlarını 
gelen talepler üzer
ine geri toplayarak 
ekonomiye 
kazandırmayı plan
lıyor. Alınan bilgiye 
göre, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, "kullanılmış 
ders kitapları, defter 
ve atık kağıtların 
toplanması" konulu 
bir genelge yayın
ladı. Genelgede, 
Ücretsiz Ders Kitabı 
Temini Projesi kap
samında 2003-2004 
eğitim-öğretim yılın

dan itibaren ilköğre
tim öğrencilerinin, 
2006-2007 eğitim- 
öğretim yılından 
itibaren de ortaöğre
tim öğrencilerinin 
ders kitaplarının 
ücretsiz olarak ver
ildiği hatırlatıldı. 
Bakanlığa, bu kita
plardan, kullanılmış, 
okutulma süresi 
dolan ve program
ları değişenler ile 
öğrencilerin kul
landıkları defterler, 
evde ve okulda 
biriken kullanılmış 
kağıtların toplanarak 
geri dönüşümünün 
sağlanması ve 
ekonomiye 
kazandırılması 
yönünde, il milli 
eğitim müdürlükleri, 
kurum ve kuruluşlar 
ile vatandaşlar 
tarafından yazılı ve 
sözlü talepler 
geldiği belirtildi. 
Ülke kaynaklarının 
daha verimli bir şek
ilde kullanılması ve 
öğrencilerde çevre 
bilinci ve 

duyarlılığının oluş
turulması amacıyla 
kullanılmış ders 
kitaplarının topla
narak ekonomiye 
kazandırılmasının 
planlandığı ifade 
edildi.
-"HAMMADDE 
OLARAK 
DEĞERLENDİRİLEC 
EK"-
Ücretsiz Ders Kitabı 
Temini Projesinin 
uygulanmaya baş
landığı 2003 yılından 
itibaren, teslim nok
tası il-ilçe milli 
eğitim müdürlükleri 
depolarında bulu
nan ders kitapların
dan, 2008-2009 
eğitim-öğretim yılın
da okutulma süresi 
devam edecek ders 
kitaplarının tespiti 
yapılarak, 2008-2009 
eğitim-öğretim yılın
da dağıtılacak ders 
kitabı ihtiyacında 
değerlendirmeye alı
nacağı kaydedildi. 
Genelgeye göre, 
öğrencilerden kul
lanılmış ders kita

plarını, öğrenci 
çalışma kitaplarını 
ve defterlerini geri 
vermek isteyenlerin 
kitap ve defterleri, 
okul idarelerince her 
yıl Haziran ayı 
sonuna kadar 
toplanacak. 2008- 
2009 eğitim-öğretim 
yılında da okutula
cak ve kullanılabilir 
durumda olan ders 
kitapları ile öğret
men kılavuz kitapları 
seçilerek okul 
kütüphanelerine 
konulacak.
Hammadde olarak 
değerlendirilmek 
üzere toplanan kita
plar okul idareleri 
tarafından en geç 
Temmuz ayı sonuna 
kadar il-ilçe milli 
eğitim müdürlükler
ine tutanakla teslim 
edilecek. Toplanan 
kitap ve defterler 
satılarak, elde edilen 
gelirle okulların ve 
maddi durumu iyi 
olmayan öğrenci
lerin ihtiyaçları 
karşılanacak.

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

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

ACİLSAMveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ j

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 ıtf SATILIK DAİRE K
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı l|

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

9
■>»

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
Sezonluk Abone Fiyatı: 35JM-YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM : 0.546 517 52 82
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Özelleştirme işsizlerine 
geçici kadro

özelleştirme kapsamın
da işsiz kalan veya 
kalacak olanlar için, 
10 bin 338'i Milli Eğitim 
Bakanhğı'nda olmak 
üzere 21 bin 193 geçici 
kadro açıldı. Geçici 
kadroya alınanlar, bir 
yılda en fazla 10 ay 
çalıştırılacak.
Bakanlar Kurulu'nun 
"Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarındaki Geçici 
Mahiyetteki İşleri 
Yürütmek Üzere Geçici 
Personel İstihdamı ve 
Bu Personele 
Ödenecek Ücretler 
Hakkında Karan", 1 
Ocak 2008'den geçerli 
olmak üzere, Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımlandı. 
Buna göre, karar
namede belirtilen kamu 
kurum ve kuruluşların
daki geçici mahiyette 
işleri yürütmek üzere, 
21 bin 193 kişi, 
"Özelleştirme 
Uygulamaları 
Sonucunda İşsiz Kalan 
ve Bilahare İşsiz 
Kalacak Olan İşçilerin 
Diğer Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Geçici 
Personel Statüsünde 
İstihdam Edilmelerine 
İlişkin Esaslar" 
çerçevesinde, her 
halükarda bir mali yılda 
10 ayı geçmeyecek 
şekilde, 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'nu uyarınca, 
bu yıl, geçici personel 
olarak sözleşmeli 
çalıştırılabilecek. 
Karar kapsamında, 
özelleştirme uygula

maları sonucunda işsiz 
kalan ve bilahare işsiz 
kalacak olan işçiler 
dışında personel istih
dam edilemeyecek. 
Geçici istihdam edile
cek geçici personelde, 
657' sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nda 
belirtilen, "Türk vatan
daşı olmak, kamu hak
larından mahrum 
bulunmamak, askerlik 
durumu ve görevini 
yapmasını engelleye
cek akıl hastalığı 
bulunmamak" şartları 
aranacak.
Karar kapsamında isti
hdam edilecek geçici 
personelin hizmet 
sözleşmeleri, herhangi 
bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan emeklil
iğe hak kazanacakları 
tarihte sona erecek. 
Karara göre istihdam 
edilecek geçici person
ele, yükseköğrenim 
mezunlarına 19.000 
gösterge rakamının 
memur maaş katsayısı 
ile çarpımından elde 
edilecek tutar, lise ve 
dengi okul mezunlarına 
17.000 gösterge 
rakamının memur maaş 
katsayısı ile çarpımın
dan elde edilecek 
tutar brüt aylık ücret 
olarak ödenecek.
İlköğretim (ilkokul 
mezunu veya okur
yazar dahil) mezunları
na ise 15.000 gösterge 
rakamının memur maaş 
katsayısı ile çarpımın
dan elde edilecek tutar, 
brüt ücret olarak 
verilecek.

SATILIK DRİRC
Manastır Kurt Sitesi'nde 

3+1,135 m2 
Kombili, Doğalgazlı 

Deniz Manzaralı, 3. Kat 
SATILIK DAİRE 
118.000.00 - YTL

Müracaat Tek 0.505 547 83 58

KURBANLIK ve RDM
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TEMİZDE

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel:5131148CepTel:0.532 779 91 94

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatlann 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 GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
KABADAYI 14.00 -
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30 - 
ATLAS SİNEMASI
BEYAZ MELEK 14.00 -

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

19.00 -21.30
14.15 - 16.45 - 19.15 - 21.15

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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Appiah’dan Fener’e şok suçlamalar
Afrika Kupası için 
ülkesinde olan 
Appiah ilk kez konuş* 
tu. Fenerbahçe yöne
timini sert bir dille 
suçlayan ve ayılmak 
sitedğini belirten 
Appiah birbirinden 
ilginç iddialarda 
bulundu.
Milli takımdaki 
arkadaşlarına destek 
olmak için Gana’da 
bulunan Appiah, 
hakkında birçok 
spekülasyon ortaya 
atıldığını bunların da 
çoğunun doğru 
olmadığını söyledi. 
Appiah lisansının 
Fenerbahçe tarafın
dan dondurulmasını 
hayal kırıklığı olarak 
nitelendirdi. BBC 
Sport'tan İbrahim 
Sannie'ye açıkla
malarda bulunan 
Appiah 
Fenerbahçe’ye olan

Ayhan: Dönüş tarihimi bilmiyorum
Galatasaray’da 
sakatlığı nedeniyle 
uzun süredir takım
dan uzak kalan 
Ayhan Akman, özel
likle iyi bir perfor
mans gösterdiği 
dönemde sakatlan
manın kendisi için 
çok üzücü olduğunu 
söyledi. 
Futbol 
Federasyonu'nun 
yayın organı Tam 
Saha dergisinin 
şubat ayı sayısında 
röportajı yer alan 
Ayhan Akman, 

। ameliyat sonrası 
yapılan planlara 
göre, şimdiye dek 
sahalara dönmüş 
olması gerektiğini 
belirtirken, “Ama 
topla antrenmanlara 
başladıktan sonra 
ağrılarım arttı. 
Tedavim sürüyor ve 
dönüşümün tam tari
hini ben de bilemiyo
rum açıkçası. Özellik
le iyi performans 
gösterdiğim bir 
dönemde sakatlan
mak üzücü. İnsan bir 
an önce dönmek, 
oynamak istiyor ama 
bu süreç gerçekten 
zor olacak” dedi. 
Galatasaray'da 
Linderoth ile ken

kırgınlığını dile 
getirmekten de geri 
kalmadı.
Geçen Ocak'ta 
sakatlığını ve takımın 
başarısı için ameliy
atı sonraya bırakıp 
şampiyonluk için 
elinden geleni yap
tığını söyleyen Ganalı 
futbolcu, "Eğer 
ameliyatı zamanında 
olsaydım şu an 
ülkem için Afrika 
Uluslar Kupası'nda 
mücadele ede
bilirdim. Ben 
Fenerbahçe için 
fedakarlık yaptım. 
Ama Fenerbahçe 
benim lisansımı don
durdu. Bu da benim 
Fenerbahçe ile olan 
sevgi bağlarıma zarar 
verdi" açıklamasını 
yaptı.
Ameliyat olduktan 
sonra Mayıs ayında 
nefes alma soru

disinin sakatlan
masının ardından 
takımda görev alan 
Mehmet Topal ve 
Mehmet Güven’in 
performanslarıyla 
ilgili olarak, “Bence 
ikisi de oldukça 
kaliteli oyuncular ve 
ikisini de başarılı 
buluyorum” diyen 
Ayhan, “Ama bir 
gerçek var ki, benim 
10 sene önce 
yaşadığımı onlar 
şimdi yaşıyor. İkisi 
de çok genç. Ön 
libero mevki 
tecrübenin en fazla 
önem kazandığı 
bölge. Onlar da bu 
tecrübeyi zamanla 
kazanacak ve daha 
da iyi olacaklar” diye 
konuştu. 
“FENERBAHÇE İLE 
ÇEKİŞİRİZ” 
Turkcell Süper Lig'de 
şampiyonluk için 
Fenerbahçe ile çek
işeceklerine 
inandığını söyleyen 
Ayhan, Sivasspor'un 
aynı seviyede 
mücadeleye devam 
edemeyeceğini 
düşündüğünü 
belirterek, “Açıkçası 
Sivasspor'un buraya 
kadar bile geleceğini 
tahmin etmiyordum.

nunun yanı sıra hem 
sol hem de sağ 
dizinde ağrılar mey
dana geldiğini de 
sözlerine ekleyen 
Appiah "Kulübün 
sağlık kurulu bana 
astım teşhisi koydu. 
3 ay boyunca 
tedavisini aldım ama 
hiçbir işe yaramadı. 
Aralık ayına kadar 
Türk ve İtalyan dok
torlar astım 
olmadığım kanısına

Sezon başında 
yakaladıkları çıkışın 
geçici olduğunu 
düşünüyordum ama 
sürekli kat ederek bu 
noktaya kadar geldil
er. Yine de ikinci 
yarıda aynı başarıyı 
gösterebileceklerini 
sanmıyorum. 
Şampiyonluk yarışı 
bizimle Fenerbahçe , 
arasında geçer” şek
linde konuştu. 
“ROBERTO CAR- 
LOS'UN PEŞİNİ 
BIRAKMAZDIM” 
Genç futbolcuların 
kendilerine örnek 
olabilecek oyuncu- ( 
lardan çok şey 
alması gerektiğini 
belirten Ayhan, Örnek 
isimler olarak Hagi, 
Taffarel ve Roberto 
Carlos'u göstererek, 
şunları söyledi: 
“Mesela Hagi bize 

vardılar. Daha sonra 
sol ayağımda kan 
pıhtılaşması sorunu 
ortaya çıktı" dedi. 
Appiah, medyada 
kensidisinin sağlığı 
hakkında birçok 
haber çıktığını ve 
bunların birçoğunun 
yalan olduğunu ileri 
sürerken 
Fenerbahçe'den ayrıl
mak istediğinin 
sinyallerini de verdi.

çok şey öğretti.
Taffarel keza öyle. En 
yakın örnek Roberto 
Carlos. Düşünün bir 
kere, insan 
Carlos'tan bir şeyler 
öğrenmez mi? Yani 
insan özellikle, onun 
yanına gider sorar, 
'Maça nasıl hazır
lanıyorsun, heler 
yapıyorsun?' diye. 
Bir sol bek oyuncusu 
olsam peşini bırak
mazdım. 'Topu ner
eye atmam lazım, 
defansta ne. yap
malıyım, hücuma 
çıkarken nasıl 
davranmalıyım?' diye 

< sürekli konuşurdum 
onunla. Sonuçta 
dünyanın iyi oyuncu
larından birisi. Öyle 
bir oyüncudan bir 
şeyler öğrenme 
hevesi olmayan 
oyuncuya şaşarım

Kutluay: Kalbim 
her zaman Fener'de

Askerlik problemi 
nedeniyle 
Fenerbahçe Ülker'
den Yunanistan'ın 
PAOK takımına 
transfer olan milli 
basketbolcu İbrahim 
Kutluay, takımın 
maçlarını oynadığı 
Selanik'deki PAOK 
Sports Arena'da 
çarpıcı açıklamalar 
yaptı. Kısa sürede 
adapte olabileceği 
için Yunanistan'ı ter
cih ettiğini belirten 
İbrahim Kutluay, 
"Geleli bir ay olması
na rağmen, daha 
önceden 
Yunanistan'da 4 
sene oynadığım için 
hem insanları yakın
dan tanıyorum, hem 
onlar beni çok iyi 
tanıyor. Takımdan 
daha önce 
oynadığım takım 
arkadaşlarım var. 
O yüzden adapte 
olmakta zorluk 
çekmedim. Zaten 
Yunanistan'a 
gelmemdeki en 
büyük amaç da 
kalan 5 aylık süre 
zarfını en iyi şekilde 
değerlendirebilmekti. 
Kısa sürede adapte 
olabileceğim için 
Yunanistan'ı seçtim. 
Geldiğim ilk günden 
itibaren hem takım 
arkadaşlarımla, hem 
de taraftarlarla çok 
çabuk kaynaştım. 
Takımın form seviye
si, benim gelmemle 
birlikte şu an çok iyi 
durumda. Arka 
arkaya maçlar 
kazandık ve ligdeki 
durumumuzu düzel
terek, iddalı bir kon
uma geldik. Tabii ki 
İstanbul'dan bir anda 
buraya transfer 
olmak kolay değildi, 
ama neticede pro
fesyonel bîr hayat ve 
sporcu olduğumuz 
için böyle şeylere 
alıştık artık. Son 7-8 
senede birçok kulüp 

değiştirdim. Bayağı 
bir koşturma içinde 
kariyerimi devam 
ettirmeye çalışıyo
rum. Kariyerimi en 
iyi şekilde noktala
mak için 
Yunanistan'da oyna
ma kararı aldım" 
dedi.
"ŞU ANDA BELKİ DE 
HİÇBİR BASKET- 
BOLCUNUN SAHİP 
OLMADIĞI BAŞARI
LARA SAHİBİM" 
Çok takım değiştir
menin bir bakıma 
kariyerine fayda 
sağladığını da ifade 
eden Kutluay, 
"Hayatım boyunca 
hem Türkiye’de hem 
Avrupa'da iyi takım
larda oynadım. 
Fenerbahçe'de 
basketbol hayatıma 
başladım.
Fenerbahçe’nin 
ilk ve son şampiyon
luğunda pay sahibiy
im. Panathinaikos 
ile Avrupa şampiy
onluğu yaşadım. 
AEK ile kupa 
kazandım, 
Panathinaikos ile iki 
lig şampiyonluğum 
var. Her gittiğim 
takımda kupa 
kazandım ve 
başarılar elde ettim. 
Hem kariyerime, hem 
de sosyal hayatıma 
çok önemli şeyler 
kattığımı düşünüyo
rum. 2003 senesinde 
Avrupa'ya çıkış 
kararı aldığım zaman 
çok düşünmüştüm, 
inanıyordum başarılı 
olacağıma,, ama 
kuşkularım da vardı. 
Şimdi geriye dönüp 
baktığımda çok 
doğru bir karar 
verdiğimi ve kariyer
ime bunun çok 
olumlu bir şekilde 
yansıdığını, belki de 
Türkiye'de kalsam 
bu başarıların 
hiçbirini elde ede
meyeceğimi 
görüyorum.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Taş kırmada SGK güvencesindeki 
hastalardan fark alınmıyor!

Acıbadem KocaelfflLş 
Hastanesi'nde 'Taş 
Kırma Ünitesi' hizmeti 
girdi. Sosyal Güvenlik 
Kurumu çatısı altında 
bulunan Emekli’ 
Sandığı, SSK ve Bağ- 
Kur'lu hastalardan, taş 
kırma işlemi için fark 
ücreti alınmıyor. Taş 
Kırma Ünitesi'ndeki 
modern cihazlar 
sayesinde böbrek 
taşları, ses dalgaları 
sayesinde, yaklaşık 1 
saat süren seanslar ile 
kırılıyor.
Türkiye'de, taş hastalık
ları en çok böbreklerde 
görülüyor. Taşların 
büyümesi ve tedavi 
edilmemesi halinde ise 
organ kaybına varan 
sonuçlar doğuyor. 
Acıbadem Kocaeli 
Hastanesi'nde yeni 
hizmete giren 'Taş 
Kırma Ünitesi'nde, 
böbrek taşları ESWL 
cihazıyla, ses dalgalan 
kullanılarak kırılıyor. 
Taş Kırma Ünitesi 
Sorumlusu Ürolojit 
Uzmanı Dr. Kutan Özer, 
kamu ve Özel sektörün 
verdiği hizmetin, artık 
Acıbadem'in 
bünyesinde sunulacağı
na değinerek, "Biz 
kurumumuzun sağlık 
sektöründeki 16 yıllık 
birikimi ve altyapısıyla, 
markamızın kalitesi Ve 
sağlık hizmetinde yarat
tığı güvenle hizmet 
veriyoruz. Taş hastalık

ları konusunda modern 
teknolojimiz ile fark 
yaratmayı hedefliyoruz" 
dedi. Bu cihazın vücut 
dışında oluşturulan ses 
dalgasının, böbrek 
taşının üzerine odakla
narak, taşların kırılması^ 
prensibiyle çalıştığını ' 
söyleyen Dr. Özer, 
"Kıracağımız taşa, belli 
güçte ve sıklıkta ses 
dalgaları göndererek 
parçalıyoruz. Böbrek 
taşı kırma işlemi üroloji 
hekiminin gözetiminde, 
teknisyen ya da 
hemşirenin de 
desteğiyle yapılıyor" 
ucvıı*.
SEANS SADECE BİR 

SAAT SÜRÜYOR 
Taş kırma ünitesinde 
taşların kırılması yak
laşık 45 dakika ile bir 
saat arasında sürüyor. 
Ancak her hastada fark
lı seans sayısı Uygu
lanıyor. Seans sayısı 

da, taşın büyüklüğü, '< 
bulunduğu yer ve taşın 
kimyasal yapısına göre 
değişiyor. Taş kırma 
işleminden sonra 
hastalara, günde 2,5 
litre su içmelpri öner
iliyor İşlem tarafında 
ağrı olursâ'i ağızdan 
ağrı kesici ilaçlar alın
ması ve işlem bölge
sine sıcak uygulama 
yapılması gerekiyor. 
Taşlar konusunda 
haştaların en çok sor
dukları soruların başın
da, taşlahn kırıldıktan 
sonra yeniden oluşup 
oluşmayacağı geliyor. 
BÖ&reK CdştVHH feruar- 
layıcı bir hastalık 
olduğunu belirten Dr. 
Özer, geçmişte taş . 
hastalığı ö|an hastalar
da,^ikinci kez taş oluş
ma olasılığının bir yılda 
yüzde 15, beş yılda 
yüzde 35 ■ 40 ve prt 
yılda yüzde 80 

olduğunu söyledıB,; 
Taşlar kırıldıktan sonra 
taşın kimyasal yapısı 
hakkında fikir sahibi 
olmak amacıyla 'taş 
analizi' yapılıyor. Bu 
analizin sonucuna göre, 
hastanın diyeti düzen
leniyor ve o taşın 
yeniden oluşmasını 
kolaylaştıran yiyecekler 
yasaklanıyor.
HANGİ BESİNLER TAŞ 

HASTALIĞINA 
DAVETİYE 
ÇIKARIYOR?
Türkiye'de en sık 
kalsiyum oksalat 
taşlarına rastlanıyor.* J - 
Kalsiyum oksalat 
taşları da, böbrek 
taşlarının yüzde 75'ini 
oluşturuyor. Kalan 
yüzde 25’i de ürik asit, 
struvit veya sistin 
taşları oluşturuyor.
Besinlerin de taş oluş- \ 
turmada etkisi var. Bu 
nedenle hastalara 
günde 2,5 litre su 
içmeleri öneriliyor. Dr. 
Kutan Özer, az sıvı alın
masının taş riskini 
artırdığına değinerek, 

Çjiaş, oluşturan yiyecek 
,.ve içecekleri şöyle
sıraladı:
Kolalı içecekler 
Gazozlar
Koyu kahve ve koyu 
çay, Pancar, Soya 
Kakao, Çikolata, Kuru 

t-incir, Fındık , Ispanak
Çileli, Aşırımiktarda et 
tüketimi ve tuz.

Ofis içecekleri 
bağımlılık yapıyor

Ofis içecekleri 
bağımlılık yapıyor! 
Beslenme, pek çok 
insan tarafından 
karın doyurmak, 
canın istediği besin
leri yemek, içmek 
şeklinde tanımlanıy
or. Halbuki vüöudun 
ihtiyaç duyduğu 
enerji ve 50'ye yakın 
türde besin öğesinin, 
yeterli ve dengeli bir 
şekilde besililer yolu 
ile alınması gerekiy
or. İBeslenme ve 
Diyet Uzmanı 
Turgay Köse, tek tip 
beslenerek, sürekli 
öğün atlayarak, bir 
besinden fazla mik
tarda yiyerek vs 
sağlıklı kalabilmenin 
pek mümkün ola
madığını belirtiyor. 
Köse, "İş ortamında 
her zaman için 
sağlıklı mönüler ile 
karşılaşma imkanı 

bulunmuyor. Genelde 
kısıtlı bir zaman dili
minde, alelacele 
yenilen fast food 
tarzı besinler hem 
sağlık hem de temiz
lik 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 
varamasa bile az da 
olsa bağımlılık yap
makta, 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 alımına yol 
açmaktadır" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (2,12) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat, 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Ştatyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. .513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513.10 95
NüfüsMd. 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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Şâvcılrğr 513 1053-
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
Apitur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Oçağı 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

VAPUR - FERİBOT
Yalova ' (226) 814 10 20
Topçular ’ (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655.60 31

NÖBETÇİ ECZANE

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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 51417 00

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

2 Şubat 2008 Cumartesi 
DEMİRİZ ECZANESİ 

Tel: 513 40 52 - GEMLİK
3 Şubat 2008 Pazar 

YASEMİN ECZANESİ 
Tel: 513 0116 - GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2969 

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 MERKE

• DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
• ISI ve SU YALITIMI 
« ODALAR AMERİKAN KAPI
« GİRİŞ ÇEÜK KAPI
• KAPAÛ DEVRE KAMERA SİSTEMİ

• ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
• PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARU HAVALANDIRMA 1
• 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@hotmall.com

1

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

160m2 dublex daireye geniş seçenek.
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KAPALI OYUN PARKI
Sitenin kenslne ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmall.com


BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”
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Sık sık yaşanan arızalar için önlem alınmış olacak

Elektrik kabloları
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

yer altına alınacak
Trafo güçlendirme 

çalışmaları yapan TEDAŞ 
Emin Dalkıran Kordonu’na 
büyük ve güçlü trafo yerleş 
tirdi. Çevrede bulunan 
elektrik ihtiyacının yeterince 
karşılanamaması ve mevcut 
trafoların eski ve yetersiz 
olması nedeniyle sık sık 
amaların yaşandığı yerlere 
konan trafoların kabloları 
da yer altına döşenecek. 
Haberi sayfa 2’de

Özdilek Gemlik Mağa 
zası birinci yaşgünü 
nü 3 bin 500 kişilik 
pasta yaptırarak kut
ladı. Gemlik İşletme 
Müdürü Cevat Bezek 
ve Halkla İlişkiler 
Ayfer Usta ve perso 
nel tarafından kesil 
dikten sonra mağaza 
ya alışverişe gelen 
müşterilere dağıtıldı. 
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Özgürlük havarileri
AKP ve MHP’liler, dinsel inanışları 

nedeniyle başını türban ile örten kadınların 
Üniversitelere girememesi olayını, bir öz 
gürlük olayı haline getirdi.

AKP bunu uzun zamandır yapmaktaydı.
MHP'de muhafazakar kesimin oylarına 

göz dikince, AKP’ye istephe olmaya devam
da karar kıldı.

önce Cumhurbaşkanı seçiminde AKP’ye 
destek verdi, şimdi de türban konusunda.

Üniversitelerin özgür düşüncenin savu 
nulduğu yerler olduğu gerekçesine sığır, 
dılar. Devamı sayfa 5’de

Dörtyol Mevki Gemllk/Bursa M.-0.224 513 30 33
_ Fafa: 0.224 513 5101-0.533 437 36 63

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ 
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI 
CVUAf W İŞY€R16RİNC 
YRKIT SCRVİSİMİZ OLUP 

T€L€FON AÇMANIZ Y6T6RLİDİR.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

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

Alışkanlık yapınca kötü....
Uzun zamandır fıkra yazmadık..
Ortalık toz duman..
İnsanların sinir sistemi felç..
Açsızlık, işsizlik, yoksulluk aldı başını gitti..
Bizimkiler unutturmak için bir bez parça sına 

tutundular ama nafile;.
Aşağıda okuyacaklarınız sizi güldürür ama emi

nim düşündürür de..
Olmadı bir daha.. Olmadı bir daha.. .
Durmadan ABD'den AB'den AKP'den medet 

ummak.. Onların kapısına gitmek..
Anlaması çok zor.. Ama oluyor işte..
Bu fıkralar belki yardımcı olur anlamamıza diye 

düşündüm..

Her gün, yamaçtan tarlalarına ekine giden bir 
gelin-kaynana varmış..

İki adam gelinle kaynanayı gözlerine kestirmiş 
ler.. Bunları alıp kaldıralım, diye düşünmeye 
başlamışlar..

Bir gün, gelinle kaynana tarlaya giderken 
ortalığı yıkan bir ağlama duymuşlar..

Dinlemişler ki, kulübeden geliyor..
Çıkalım bir bakalım, demişler..
Gidip kapıyı çalmışlar..
Adamlardan biri açmış.. Kaynana:
-"Hayırdır" demiş "ne oldu ?" Adam demiş ki;
-"Cenazemiz var... Buyrun içeri"
Gelin kaynana içeri girmişler... Giriş o giriş...!!!! 
Adamlar işlerini halletmişler.. Neyse..
Gelin kaynana evelen çıkmışlar..
Gelin sormuş,
-"Ana be, naapcaz şimdi ?" 
Kaynana cevap vermiş, 
-"Valla gelin seni bilmem ama, ben yedisine de 

gelicem kırkına da!... ******
Adamın biri koyun yetiştirmek üzere 8 koyun ve 

bir koç alır. 1 yıl boyunca kuzucukların doğmasını 
ve koyun sürüsünün çoğalmasını bekler, ama 
nafile. Koyunlar bir türlü hamile kalamazlar.
Bunun üzerine adam aldığı damızlık koçu veteri 
nere götürür.

Veteriner koç'un iktidarsız olduğunu tespit eder 
ve çiftçiye koyunları suni yoldan döllemeyi önerir.

Geleceğin koyun üreticisi kafa sallar ve tamam, 
okey der. Ama gerçekte aslında veterinerin suni 
yoldan döllenmeyle neyi nasıl kastetmiş olabile
ceğini anlamış değil. Anlamış gibi davranmasının 
sebebi ise veterinerin karşısında cahil gibi dur
mak istemeyişi.

Eve gelince gözüne uyku girmez ve bütün gece 
düşünür. Suni döllenme nasıl yapılır acaba??

Sonunda koyunları kendisinin döllemesi gerek
tiğine karar verir. Sabah olunca 8 dişi koyunu 
kamyonetin kasasına bindirir ve onlarla ormana 
gider. Orada koyunları tek tek sıradan geçirir, ve 
yorgun bir şekilde eve döner.

Eve varınca veterinere telefon açar ve koyun- 
ların artık döllenmiş olduklarını, ama hamile kalıp 
kalmadıklarını nerden anlayabileceğini sorar.

Cevap şu olur: Koyunlar her zamanki gibi çimen 
lerin üstünde tek tek durmazlar, grup halinde bir
birlerine sokulmuş vaziyette takılırlar.

Ertesi sabah olunca, camdan bakar. Fakat bütün 
koyunlar her zamanki gibi tek tek duruyordun

Ve tekrar 8 koyunu kamyonete atar ve ormana 
gider. Ormanda her koyunu bu sefer ikişer kez 
becerir, ve koyunlar ile birlikte eve gelir.

Çok yorgun bir halde yatağa atar kendini ve he 
men uyur. Ertesi sabah yaptığı ilk iş yine camdan 
bakmak olur. Ama maalesef koyunlar yine yalnız 
takılmaktadır.

Oflayarak tekrardan koyunları kamyonete yük
ler, yine ormana gider ve bu sefer her koyunu 
üçer kez yapar!

Çok yorgun bir halde eve gelir, ve ölü gibi uyur. 
Ertesi sabah, yataktan kalkamayacak kadar 
bitkindir. Koyunlara bakması için eşine rica eder.

Eşi: "Koyunlarâ bir şey olmuş, çok garipler." 
der.

Neden? Birbirlerine sokulmuş vaziyette toplu 
halde çimlerde mi yatıyorlar?" diye, sevinçle 
sorar. Hayır, hepsi kamyonete binmiş, bir tanesi 
de kornaya basıyor ...I"

Elektrik kabloları
yer altına alınacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaklaşık iki yıldan 
bu yana ilçe içinde 
önemli yerlerin 
trafo güçlendirme 
çalışmaları yapan 
Tedaş Emin 
Dalkıran Kordonu’na 
büyük ve güçlü 
trafo yerleştirdi. 
Belediye Meclisi’n 
den geçerek yeri 
belirlenen trafo 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bulu
nan tuvaletlerin 
arkasında iki yolun 
ortasında bulunan 
yere konuldu. 
Çevrede bulunan 
elektrik ihtiyacının 
yeterince karşılana
maması ve mevcut 
trafoların eski ve 
yetersiz olması 
nedeniyle sık sık 
arızaların yaşandığı 
yerlere konan 
trafoların kabloları 
da yer altına 
döşenecek.

9»uı.ıliHuıimııi;Hii 
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
Dışlcephe ısı ve su yalıtımlı sıdıng 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.CQm.tr Tel: 513 42 21 £ax; 513 17 94

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

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.CQm.tr
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Diş Hekimi-
Özcan VURAL

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

Eziyorum

Gemlik Özdilek 
Mağazası’nın birinci 
yaşgünü dün 
kutlandı.
Birinci yaşgünü 
kutlamaları 
nedeniyle Özdilek 
Gemlik Mağazası 
Pastahanesi’nde 
3 bin 500 kişilik 
pasta hazırlayan 
Özdilek Pastahane 
Ustaları gelen 
müşterilerine 
pasta ikram etti. 
Birinci yaş günü 
pastası Özdilt 
İşletme Müdürü 
Cevat Bezek ve 
personeli tarafından 
kesildi.
İşletme Müdürü 
Cevat Bezek yaptığı 
açıklamada, bir yılı 
geride bıraktıklarını 
belirterek, ‘‘Geçen 
yıl olduğu gibi 
bu yıl da kalitemiz
den ödün vermeden 
cazip fiyatlar ve 
çeşitli etkinliklerle 
hizmete devam 
edeceğiz." dedi. 
Özdilek Gemlik 
Tesisleri’nde 
birinci yıl kutla
maları kapsamında 
1-2-3 Şubat günleri 
özel indirimler, 
çocuk şenlikleri,

Karagöz Hacivat 
orta oyunu ye 
çeşitli etkinlikler 
düzenlendi.

Dün, Özdilek 
indirimleri nedeniyle 
mağazada büyük 
izdiham yaşandı.

Özdilek ilgilileri, 
Gemliklilere göster
dikleri ilgiden dolayı 
teşekkür ettiler.

Gemlikliler Mehter
ilgi göstermedi

Berkay KARABULUT

Hafta içinde 
yapılan anonslarda 
Pazar günü Kültür 
Merkezi'nde 
yapılacağı duyuru
lan Gemlik Mehter 
Takımı kurma 
çalışmaları, 
katılımın olmaması 
nedeniyle ileri bir 
tarihe ertelendi. 
Gemlik Belediyesi 
Kültür ve Sanat 
Derneği tarafından 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
desteğiyle kurul
ması istenen 
Mehter

Grubu hayalleri ileri 
bir tarihe ertelendi. 
Pazar günü yapıl
ması planlanan 
ancak, dernek 
üyeleri dışında 
katılımın olmaması 
nedeniyle gerçek

leştirilemeyen 
toplantıda bir açıkla
ma yapan Dernek 
Başkanı Edip Özer, 
ileri bir tarihte 
gerçekleştirilecek 
toplantının basın ve 
belediye aracılığı ile

duyurulacağını 
söyledi. "Amacımız 
Bursa'nın Yenişehir, 
İnegöl gibi büyük 
ilçelerinde var 
olan, Mehter 
Takımı etkinliğinin 
Gemlik'te de 
yaşatılmasıdır" 
diyen Edip Özer, 
"Konu ile ilgili 
Gemlik Halkının 
duyarlılığını bekli 
yoruz, Mehter 
Takımına girmek 
isteyen vatandaşla 
rımız, Gemlik 
Belediyesi alt 
katındaki dernek 
binamıza başvura
bilirler" dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Türkiye hançerleniyor...
Dinin siyasete alet edilmesi..."
Yani "Din istismarı..."
Menderes’e Demirel’e de, Turgut Özal’a da 

yapıldı.
Ama ben kendimi bildiğimden beri hiçbir 

dönemde "dinin bu kadar pervasızca siyasete 
alet edildiğine" son elli yıl içinde tanık 
olmadım.

Ne yazık ki, türban meselesi artık din 
istismarı olmaktan çıkıp, daha da kötüsü, bir 
"din istismarı yarışına" dönüşmüştür. -

"Masum bir genç kız talebi" noktasını çok
tan geçmiştir.

Siyasiler türbanı sömüre sömüre paçavraya 
çevirmiş ve siyaset meydanının ortasına fırlatıp 
atmışlardır.

Sonunda iş, türban takan genç kızlarıh 
eğitim hakkı, üniversiteye sokmaktan çıkıp, 
üniversiteye türban giydirmeye dönüşmüştür.

Artık toplumsal bir sorunu çözmüyor, İslam 
Cumhuriyetini, içimizdeki inadı hayata geçir 
meye çalışıyoruz.

Çünkü dini istismar yarışı başlamıştır.
Herkes birbirini kolluyor.
Kimse geride kalmak istemiyor.
Kim kime nerede kazık atacak, nerede bir 

madik atacak, iki parti ve herkes onun 
hesabında.

"Davadan dönersem namerdim" yeminleri, 
türban akitleri...

Bir savaş mı var ki, böyle ittifaklar kurulu 
yor, mevziler hazırlanıyor.

Sayın milletvekilleri, bu ne kadar düşüncesiz 
liktir...

Siz, bu dava ittifakı ile üniversitelere karşı 
taarruza geçeceksiniz,

Sonra da laik Üniversiteyi "O kaleyi 
fethedeceksiniz".

Rektörler, öğretim üyeleri de şanlı bir direniş 
yapacak.

Arkanızda yüzde 46.5, önünüzde üniversite 
kapısı ve kan revan içinde bir zafer.

Türkiye’ye yazık olmuyor mu ?
Ama unutmayın ki geride yüzde 54 kesim 

de Var.
Bir tarafta da mazlum bir laik cephe.
Sorun mu çözüyoruz, yoksa rövanş mı alı 

yoruz?
Amaç nedir? Erbakan’ın ö meşum kehaneti

ni mi gerçekleştirmek?
Yani, "Rektörler türbanlılar önünde selam 

duracak."
Ve siz bu enkaz üzerinde bir sorunu çözmüş 

olacaksınız...
Hani bu sorunu "uzlaşarak" çözecektik?
CHP’nin önüne, rektörlerin önüne, halkın 

önüne, korkusu olan insanların önüne uzlaş
macı bir çözüm getirdiniz de bunu konuş
mayan mı oldu?

Bakın, bizden olsun diye, YÖK’ün başına 
apar topar getirilen acemi -yeteneksiz bir 
kişinin daha ilk gün işe "türbanı çözme" 
vaadiyle başlaması başımıza ne işler açtı?

Başbakan "Velev ki" diye devam etti.
MHP de kendini harcayıp, Devlet Bahçeli ile 

"Ben türban kozunu senin elinden alacağım" 
diye topa daldı.

Olan Türkiye’nin huzuruna oldu.
Genç, laik Cumhuriyete oldu.
İleriyi göremeyenler, Türkiye’ nin temellerini 

dinamitleyenler hepinize hayırlı olsun.
Cumhuriyeti hançerlediniz...

Gazanız da mübarek olsun...
Yakında üniversitenin çenesini bağlamış ola

caksınız.
Tarihte sizin bu yaptığınız ayıbı,ihaneti 

torunlarınıza aktaracak..

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

AKP İlçe Kadın 
Komisyonu 2.nci 
olağan genel 
kurulu dün geniş 
bir katılımla 
gerçekleşti. 
Bütünler Düğün 
Salonu’nda 
yapılan kongreye 
AKP Bursa 
Milletvekilleri Altan 
Karapaşaoğlu, 
Hayrettin Çakmak, 
Canan Candemir 
Kılıç ile Ali Kul'un 
yanı sıra Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, AKP İl Baş 
kanı Sedat Yalçın, 
İl Kadın Komisyonu 
Başkanı Tülin Kara, 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ve çok 
sayıda partili katıldı. 
Divan Başkanlığını 
Emine Yavuz'un 
yaptığı genel 
kurulda katiplikleri 
Necla Ekmekçi ve 
Aslı Sezginer yaptı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın

ardından başlayan 
kongrenin açış 
konuşmasını 
yapan eski Kadın 
Komisyonu başkanı 
Emine Yalçın, 
dönemleri süresince 
yapılan çalışmalar 
hakkında kısa 
bilgi verdi.
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'de yaptığı 
konuşmada, siyasi 
partilerde kadınların 
önemine değinerek 
"Kadın kollarımız 
kendilerini geliş 
tirerek partimizin 
üst kademelerinde 

görev alacaklarına 
inanıyorum" dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
girdikleri seçimlerde 

kendisine en 
büyük desteği 
kadınların verdiğini 
belirterek "Kadın 
komisyonumuz 

partinin ana 
gövdesi olduğunu 
her zaman 
göstermiştir.
Her yerde kadın

larımızın izleri 
vardır" dedi. 
AKP İlçe Kadın 
Komisyonu 
başkanlığına seçilen 
Ayşe Karagöz'de 
çalışmalarına 
vakit geçirmeden 
başlayacaklarını 
belirterek "Çalmaya
cağımız kapı, sık
mayacağımız el 
kalmayacaktır" 
dedi.
Genel kurulda 
AKP İlçe Kadın 
Komisyonunun 
25 yönetim kurulu 
üyesi seçildi.

(ars-Ardahan-Iğdır Derneği’nden CHP destek ziyareti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi, Kars- 
Ardahan-lğdırlılar 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma 
Derneği’ni kabul etti. 
Dernek adına 
Başkan Şerafettin 
Demir ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, CHP 
İlçe Yönetimi'ne 
başarılar dileyerek, 
Gemlik'in sorunları 
hakkındaki düşün 
çelerini aktardılar. 
Dernek Başkanı 
Demir; CHP Gemlik 
İlçe Yönetimi'nin, 
Gemlik ve sorunları 
hakkında neler 
düşündüklerini, 
mevcut sorunların 
çözüm yollarını ve 
yerel seçimdeki 
hedeflerinin neler 
olduğunu, öğrenmek 
İstediklerini belirtti. 
AKP iktidarının 
Türkiye’nin pek çok 
bölgesinde seçmeni 
dilenci haline getir

mek istediğini, yok
sulları desteklemek 
gibi ulvi bir amaç adı 
altında sadakaya da 
yalı siyaset anlayışı 
nı geliştirdiklerini ve 
siyaseti yozlaştırdık
larını belirten Demir, 
Gemlik'in; toplumun 
her kesimini kucak
layacak, dürüst, 
çalışkan, sosyal 
ilişkileri güçlü, 
yöneticilik yeteneği 
olan, vizyon sahibi 
bir belediye başkanı- 

na ihtiyacı olduğunu 
belirterek, böyle bir 
aday çıkarmaları 
halinde CHP'yi seve 
seve destekleyebile
ceklerini, kendileri 
için yerel yönetim
lerde partiden çok 
adayın kişiliğinin 
önemli olduğunu 
belirtti.
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler ise; cari 
açığın 45 milyar 
dolara ulaştığı, 
elektriğe yüzde 20, 

doğalgaza yüzde 
10 zam yapılan, 
ekonomik geliş
menin yavaşladığı, 
işsizliğin ve terörün 
arttığı, kamu çalışan
larına ve emeklilere 
yüzde 2 zam 
yapıldığı, sosyal 
güvenlik reformu adr 
altında çalışanların 
kazanılmış hakları 
nın gasp edilmek 
istendiği, beldelerin 
kapatılarak yerinden 
yönetim ve yerel 

demokrasi anlayışın 
yok edilmek isten 
diği bir süreçte; 
bütün bu sorunların 
toplumun gözünden 
kaçırılmak ve örtbas 
etmek istenircesine 
ortaya bir türban 
sorununun atıldığını 
ve anayasasına kılık 
kıyafet ile ilgili 
düzenlemeyi sokan 
dünyanın tek ülkesi 
olmayı AKP saye 
sinde başardıklarını 
söyledi. İktidarın 
Arap-Vahabî hayranı 
anlayışının kendiler
ine Türk milliyetçisi 
diyenlerce de destek 
lenerek laik, demok 
ratik Türkiye Cum 
huriyeti rejiminin 
temellerinin zedelen
mek istendiğini, 
bundan kaygı duy
duklarını söyledi.
Gemlik'te de zeytinle 
uğraşan kesimden 
tutun da balıkçılıkla 
uğraşan kesime, 
esnafından işçisine, 
çalışanından emekli

sine kadar 10 yıl 
öncesini arar 
halde olduklarını, 
ekonomik sıkın
tılarının yanı sıra 
Gemlik halkının en 
temel belediyecilik 
hizmetlerinden olan 
yol, temizlik, su, 
ulaşım gibi hizmet 
lerden de yeterince 
yararlanamadığını 
söyledi. Gemlik'te 
yaşanan sıkıntıların 
çıkış yollarının 
ancak CHP ile 
mümkün olabilece 
ğini bildiren 
Güler, Gemlik'teki 
yerel yönetimin, 
halktan kopuk ve 
"ben yaptım 
oldu" anlayışıyla 
Gemlik 'i yönettiğini, 
Gemlik'in her geçen 
yıl vizyonunun 
küçüldüğünü, 
Gemlik 'in bundan 
sonra kaybedecek 
zamanının 
kalma dığını 
düşündüklerini 
belirtti.

«GemlikKörfez’internette wwgemlikkotfezgazetesi.com

wwgemlikkotfezgazetesi.com
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AKP ve MHP kadınların 
başlarını istedikleri gibi örttük
ten sonra yüksek olullara da 
girmesini "Özgürlük” adına 
savunuyor.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Ispanya dâ bir soru 
üzerine, türbanın bir dinsel 
simge olduğunu açıklamasından 
sonra laik bir ülkede dini simgel
erle yüksek okullarda öğrenim 
görmenin "özgürlük" ile ilgisi 
olmadığının altını çizmişti.

22 Temmuz seçimlerinde 
AKP’nin yüzde 46.7 ile birinci 
parti olması, Başbakanın türban 
konusunda tabanına verdiği 
sözü yerine getirme için 
zamanın geldiğini hatırlattı.

Askerin türban konusundaki 
uyarıları, Yargıtay ve Danıştay’ın 
başkanlarının uyarıları, hiçbiri 
fayda etmedi.

O artık arkasında üç kişiden 
iki kişinin oyu olan bir iktidarın 
başıydı.

"Türban” ne ki, kadın dini 
inancı nedeniyle başını örtüyor
sa örter, kimi ne!

Üniversiteye de girer.
18 yaşını aşmış genç kızın 

başına kim karışır?
Masum görülen bu özgürlük

leri bugün savunuyor görünen
ler, aslında yalnız kadının başıy-

Özgürlük havarileri

Güne Bakış
Oadrl ?

kadri guler@hotmail.com

la mı uğraşıyorlardı?
Hayır.. Kadını kafes altına 

almak için yıllarca çabalamadılar 
mı?

Kadını erkekle birada bile 
bulundurmadılar.

Kimi yalnız başını değil, elini 
bile eldivenlerle kapadı.

Üniversitede özgürlükler için 
kavga vereler kimlerdi?

Özerk üniversiteyi, demok 
ratik üniversiteyi bir gün bile 
ağzına almayanlar, bugün 
kadının kapanması için ünivere- 
siteyi kullanıyorlar.

Kadının özgür birey olmasın
dan korkuyorlar.

Daima erkeğinin himayesinde 
ve arkasında görmek istiyorlar.

Oysa bu ülkede Atatürk dev 
rimleri çağdaş Türk kadınını ya 
rattı.

Çelişki buradan başlıyor.
Kadının örtünerek değil, m o 

dern yaşantının bir parçası 
sayan insanlar, bugün özgürlük 
düşmanı gösterilmek isteniyor.

Sevsinler sizi.

Üniversitelerin özgürlük 
mücadelesinin kimlerin verdiği 
üniversitelerimizin tarihinde 
yazılıdır.

Uzağa gitmenize gerek yok.
Gemlik Uludağ Üniversitesi 

Yerleşkesi’nin açılışının gecik 
mesi gelişmelerini düşünün.

Sorunun cevabını bulur
sunuz.

Dünkü Hürriyet Gazetesi’nde 
Soner Yalçın’ın kaleme aldığı 
İslamcı yazar bir kadınımızın 
yaşam öyküsü yayınlandı.

Ünlü yazar, Şule Yüksel Şen 
ler’in..

Moderen bir cumhuriyet 
kızıyken, annesinin ölümünden 
sonra ev işleriyle uğraşırken 
başlayan okumu sevgi, yazı 
yazma tutkusu derken kendini 
dergi ve gazete yazırhğında 
bulma.

Bu arada Said-i Nursi’nin 
öğrencisi olan ağabeyinin hasta
lanması ve ölüm yatağında 
annesi ile kardeşinin örtünmesi
ni istemesi, bunu başaramayın

ca Nur toplantılarına katıl
malarını istemesi..

Buraya katılan modern bir kı 
zın yavaş yavaş kapanması.

Terzilikten gelen beceri ile 
başını başörtü yerine türban ile 
örtmesi..

Girdiği tarikatın bir müridi 
olarak giderek radikalleşmesi ve 
birinci evlilikten sonra ikinci 
evliliği ile kocasının nakşi 
olması sonucu bu kez 
Nakşibendi tarikatına giriş.

Ünlü, İsmailağa cemaatinin 
müridi oluşu.

Sonuda başörtüsünden kara 
çarşafa geçiş..

Soner Yalçın yazısını şöyle 
bitiriyor.

"Şule Yüksel Şenler’in 
yaşamı, aslında toplumsal haya 
timizin dönüşümüyle paralellik 
gösteriyor; yani Türkiye bugün
lerde "ağabey” baskısı altında 
örtünüp örtünmemeyi tartışıyor.

Bundan sonra nelerin yaşa 
nacağını Şule Yüksel Şenler’in 
yaşantısı bize anlatıyor.”

İşin özü bu.
Bugün üniversitede, yarın ka 

muda, sonra lisede, ortaokul da 
ve ilkokulda.

Daha sonra ise Cuma günleri 
tatil olsun gelecek.

"Halkın yüzde 47’si böyle isti 
yor” diyerek.

Oxford-Turuncum Dil 
Merkezi kaliteyi arttırıyor

Meteorolojiden 
buzlanma ve

Berkay KARABULUT
Gemlik'te yabancı 
dil eğitimi veren tek 
dershane olan 
Turuncum Dil Merke 
zi, dünyaca ünlü 
İngiliz Üniversitesi 
Oxford ile yapmış 
olduğu anlaşma ile 
kalitesini arttırmayı 
hedefliyor.
Dün Atamer Otel'de 
gerçekleştirilen 
toplantı da, dersha
nenin Oxford ile 
yaptığı anlaşmanın 
ardından aldığı yeni 
yapıyı öğrencilere 
açıklayan dershane 
müdürü Armağan 
Burcu, bir çok öğ 
rencinin hayallerini 
süsleyen yurt dışı 
İngilizce eğitiminin 
oldukça uygun fiyat
lara sağlanacağını 
müjdelerken, deği 
şen sistemlerinde 
öğrencilerinin der
shanelerinde belirli 
seviyelere geldikten 
sonra Malta adasın
da İngilizce Kurs

görebileceklerini 
açıkladı.
Burcu açıklamalarını 
şöyle sürdürdü;
"Daha önce ki sis
temimizde sıfırdan 
İngilizce öğrenmek 
isteyen öğrenciler
imizin başlangıç 
seviyesinden, orta 
seviyeye 
gelebilmeleri haf
talık 4 saat olan 

kurslarımızla yak
laşık 10 aylık süreyi 
kapsıyordu. Oxford 
ile yapmış olduğu
muz anlaşma gereği 
yeni sistemimizde, 
aynı süre kapsamın
da haftalık 12 saatlik 
dersler ile 5. seviye 
olan Upper-lnderma 
diatefOrta derece 
üstü) derecesi dahil 
öğrencilerimizi eğit 

me fırsatı bulacağız. 
2 aylık ekstra kurs 
ile de son seviye 
yani Advanced (Uz 
man)'i verme olana 
ğımız olacak. Daha 
önce öğrencilerimi 
ze MEB onaylı ver 
diğimiz sertifikamı 
zın yanı sıra yeni 
yapımızda, İngiliz 
Hükümeti ve Oxford 
üniversitesi'nin 
onaylayacağı ve 
dünya çapında 
geçerliliği olan 
OLC sertifikasını 
vereceğiz.
12 aylık süre zarfın
da toplam 672 saat 
ders görecek öğren
cilerimiz, Ingi Hz 
öğretmenimiz ile 
(conversation) 
konuşma sınıfları 
mızda öğrencileri 
m iz pratik yapma 
olanağı bulacak, 
Movie Club (Film 
kulübü) derslerinde 
ise dinleme konu 
sunda yaşanılan 
problemleri çöze
cekler"

don uyarısı
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü'n 
den yapılan yazılı 
açıklamada soğuk 
havanın Doğu Ana 
dolu bölgesi başta 
olmak üzere, yur
dun iç ve doğu ke 
simlerinde etkili 
olacağının tahmin 
edildiği belirtilerek 
kuvvetli buz lanma 
ve don olayına karşı 
uyarıda bulunuldu. 
Ayrıca Doğu Karade 
niz'in iç kesimleri, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve doğu 
sunda görülebilecek 
muhtemel çığ 
tehlikesine karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların ise dikkatli 
ve tedbirli olmaları 
gerektiği bildirildi. 
-HAFTA ORTASINA 
KADAR YAĞIŞ 
YOK-
Yapılan son tahmin
lere göre hafta 
ortasına kadar 
yurt genelinde 

o, Profilo Marka YK 5200 model BN 
10024093 seri nolu yazar kasa ruhsatımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. ŞUAYİP ÇINAR

yağış 
beklenmiyor. 
Pazartesi ve 
Salı günleri batı 
kıyıları parçalı 
çok bulutlu, diğer 
bölgeler az 
bulutlu ve açık 
geçecek.
Çarşamba günü; 
Kıyı Ege'de, 
Perşembe ve 
Cuma günleri 
güneybatı 
kesimlerde yağmur 
şeklinde kısa 
süreli yağış 
geçişlerinin 
görüleceği 
tahmin ediliyor. 
Hava sıcaklığında 
batı kesimlerde 
önemli bir değişiklik 
beklenmiyor. 
İç ve doğu bölge 
terde gündüz sıcak
lıkları güneşlenme 
ile birlikte 2 ila 4 
derece artacak, 
gece sıcaklıklarında 
önemli bir deği 
şiklik olmayacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İkizleri Iralik kazası ayırdı Yolda yürürken çantasını kaptırıl
Bursa'da bariyer
lere çarparak 
karşı şeride geçen 
ve başka bir 
otomobille 
çarpışan aracın 
sürücüsü hayatını 
kaybederken, 
gencin avukat 
olan ikiz kardeşi 
gözyaşlarına 
boğuldu.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, 
dün saat 12.00 
sıralarında 
merkez Osmangazi 
ilçesi Acemler 
metro istasyonu 
önünde meydâna 
geldi. Mudanya 
istikametine 
giden Mehmet 
Gür'ün (24) kul
landığı 16 E 
1661 plakalı 
otomobil, sürücü 
nün direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıktı. 
Bariyerlere 
çarptıktan sonra 
karşı şeride 
geçen otomobil,

GemlikKörfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa istikametine emniyet
gelmekte olan kemerinin
Remzi Aslan (51) takılı olması
yönetimindeki 16 U 
4188 plakalı 
otomobille çarpıştı. 
Kazada araç 
içerisinde sıkışan 
Mehmet Gür, 
olay yerinde ha 
yatını kaybetti. 
Diğer aracın 
sürücüsü Remzi 
Aslan ise yaralı 
olarak Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralı sürücünün 

hayatını kurtardı. 
Kaza sonrası acı 
haberi alarak olay 
yerine gelen 
Mehmet Gür'ün 
babası İbrahim
Gür ve avukatlık 
yapan tek yumurta 
ikizi Fatih Gür 
gözyaşlarına 
boğuldu.
Bursa Cumhuriyet 
Savcısı, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde bir 
kapkaççı, yolda 
yürüyen bayanın 
kolundaki çantayı 
kapıp kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, Çırpan 
Mahallesi Ulubatlı 
Haşan Bulvarı

5 teltik belıelı çop kutusunda bului
Balıkesir'in Bandır 
ma ilçesinde nay
lon, şişe ve demir 
arayan hurdacılar, 
bir çöp kutusunda 5 
günlük bebek 
buldu. Edinilen bil
giye göre, Paşaba 
yır Mahallesi Hamit 
Kaplan Caddesi 
üzerindeki bir çöp 
kutusunu karıştıran 
hurdacılar, ağlayan 
bir bebek görünce 
şaşırdı. Hurdacıların 
durumu bildirdiği 
çevre esnafı polise 
haber verdi. Olay 
yerine gelen polis 
ekibi, çöp kutusun
dan çıkardığı 5 gün

üzerinde yürüyen 
Saliha A.'nın (52) 
arkasından yak
laşan kimliği 
belirsiz bir kişi, 
bayanın kolunda 
asılı çantayı alarak 
kaçmaya başladı. 
İçerisinde 11 adet 
çeyrek altın, 7 adet 
altın bilezik ve bir 
miktar para olan 

lük bebeği Devlet 
Hastanesi Çocuk 
Servisi'ne yatırdı. 
Doktorlar kız bebe 
ğin sağlık durumu
nun iyi olduğunu 
açıkladı.
Polis ekiplerinin yap 
tığı araştırma sonu
cu bebeğin annesi 
de bulundu.
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinden Ban 
dırmâ'ya gelip 
doğum yapan 23 
yaşındaki ismi açık
lanmayan annenin 
sağhk durumunun 
bozuk olduğu ve 
tekrar hastaneye 
yatırıldığı öğrenildi. 

çantanın peşinden 
koşan talihsiz 
kadın, kapkaççıya 
yetişemeyeceğini 
anlayınca polisi ara
yarak haber verdi. 
Saliha A.'nın ifadesi 
doğrultusunda 
soruşturma başla
tan polis, kimliği 
belirsiz kapkaççının 
peşine düştü.

5 günlük bebeği 
sokağa bırakan 
genç anne, sevgilisi 
nin evlenme vaadiy 
le kendisini kandır 
dığını, ancak daha 
sonra kendisini terk 
ettiğini söyledi. 
Hamile kalınca aile 
sinden korktuğunu 
belirten genç anne, 
babası ortada olma 
yan bebeği birisinin 
evlatlık alması için 
çöp kutusuna bırak
tığını, çok pişman 
olduğunu dile getir
di. Çöp kutusunda 
bulunan bebeğe, 
hemşireler "Kader" 
ismini verdi.

I
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Erdoğan; “900 belediye belde olacak”
Yerel Yönetimler 
Siyaset Akademisi 
açılışına katılan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
nüfusu bin 500'ün 
altında olara 
belediyelerin, 
beldeye dönüştü 
rüleceğini bildirdi. 
Erdoğan/ İstanbul'da 
nüfusu yüksek 
olan ilçelerin de 
ikiye bölündüğünü 
hatırlatırken, yerel 
yönetimde yeniden 
yapılanmadan 
1 milyon 300 bin 
kişinin etkileneceği
ni söyledi.
Erdoğan, yapılan 
çalışmanın söz konu 
su yerlere yatırım 
hizmet götürülmesi 
amaçlı olduğunu 
bildirdi.
AKP'nin 22 Temmuz 
seçimlerindeki 
başarısını 2009 yılı 
mahalli seçimlerinde 
de artırarak, sürdür 
mek için kurduğu

j Bursa Barosu'nun istatistikleri açıklandı 

“Gençler daha çok suç oranlarına karışıyor”
Bursa Barosu'nun 
istatistiklerine göre, 
suç olaylarına 12-18 
yaş arasındaki genç 
ler daha çok karışı 
yor. Mahkemelerdeki 
4 bin 829 sanıktan 
bin 795'inin, karakol
lardaki sanıkların ise 
bin 377'sinin yaşları 
15 ile 18 arasında 
değişiyor.
Bursa Barosu, 2007 
yılının istatistiklerini 
açıkladı. İstatistik
lere göre Bursa Ba 
rosu Adli Yardım 
Bürosu'na 2007 yılın 
da başvuranların ço 
ğunluğunu boşan
mak isteyenler oluş
turdu. Ayrıca Ceza 
Muhakemesi Kanu 
nu (CMK) gereğince 
yıl içinde 13 bin 541 
sanık için avukat 
görevlendirmesi 
yapıldı. 2007 yılı 
içinde toplam 786 
başvurunun yapıldı 
ğı Adli Yardım Büro 
su, başvuruların . 
yüzde 62'sini kabul 
ederken, 437 kişi 
boşanma, 67 kişi de 
nafaka konusunda 
yardım istedi.
Başvuranların yüzde 
80'inin kadın, yüzde 
20'sinin de erkek 
olduğu ortaya çıktı. 

Yerel Yönetimler 
Siyaset 
Akademisi'nin açılı 
şına katılan Başba 
kan Erdoğan burada 
yaptığı konuşmada, 
yerel yönetimlerdeki 
hizmetin tam olarak 
verilmesi amacıyla 
yeni bir oluşum 
başlattıklarını 
bildirdi.
“HİZMET 
GÖTÜRÜLEMEYEN 
BELEDİYELERE 
HİZMET GİTSİN” 
Erdoğan, 900'e yakın 
belediyeyi, belediye 
olmaktan çıkardık
larını anlatırken, 
"Nüfusu bin 500'ün 
altında olan yerler 
belediye otmuş. 
Bunların arasında 
rant amaçlı olan yer
ler de var. Bazı yer
ler de var ki; bun
ların da nüfusları 
çok yüksek. Buraları 
da beldeden ilçeye 
çıkarıyoruz. Bazı çok 
büyük ilçeler var ki

Başvuranların ilçele 
rine göre dağılımın
da ise 357 kişiyle Os 
mangazi biririci, 244 
ile Yıldırım ikinci, 41 
ile Nilüfer üçüncü 
sırada yer aldı.
Bursa Barosu'nun 
istatistiklerine göre, 
CMK gereği avukat 
görevlendirilen 
sanıkların çoğun
luğunu da gençler 
oluşturuyor.
Mahkemelerdeki 4 
bin 829 sanıktan 
147'si 12 yaşından 
küçük, bin 185'i 12- 
15 yaşlarında, bin 
795'i de 15-18 yaşla 
rında, 567'si de 18- 
25 yaş grubunda 
bulunuyor. Aynı şe 
kilde karakollardaki 
sanıkların 148'i 12 
yaşından küçük, bin 
100'ü 12-15 yaşların
da, bin 377'si 15-18 
yaşlarında, 467'si de 
18-25 yaş grubunda 
yer alıyor. Cinsiyete 
göre bakıldığında 
ise mahkeme aşarda 
sındaki sanıkların 4 
bin 51 'i erkek, 778'i 
ise kadın. Karakol 
aşamasında ise 3 
bin 165 erkek, 851 
de kadın sanık 
bulunuyor.
Bursa Barosu Adli

bu ilçeleri bölmek 
sureti ile hizmeti 
hızlandırmak 
amacıyla yeni 
ilçeler kuracağız” 
dedi. Söz konusu 
düzenlemenin bir 
milyon 300 bin 
kişiyi kapsayan bir 
alanda gerçekleşe
ceğini belirten 
Başbakan Erdoğan, 
"Bunu da süratle 
bitirme kararlılığı 
içindeyiz. Türkiye 
daha güçlü hale 
gelsin ve hizmet 
götürülemeyen 
belediyelere hizmet

Yardım Bürosu'ndan 
talepte bulunulan 
konu başlıklarının 
başında ise boşan
ma, nafaka, eşyala 
rın iadesi, alacak, 
menfi tespit ve sig
ortalılığın tespiti 
geliyor. Bu arada 
Bursa Barosu, 2007 
yılında CMK gereğin 
ce mahkemeler, 
sorgu hakimlikleri, 
savcılıklar ve kara 
kollara toplam 13 
bin 541 sanık için 
avukat görevlendir 
mesi yaptı. Yapılan 
açıklamaya göre, 
asliye ceza mahke 
melerine 946, sulh 
ceza mahkemelerine 
göre 609, ağır ceza 
mahkemelerine bin 
234, çocuk mahke 
melerine de 2 bin 36 
olmak üzere toplam 
4 bin 829 avukat ata
ması gerçekleştirildi. 
Savcılık bazında 
yapılan atamalarda, 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 2 bin 62 
atamayla ilk sırada, 
174 atamayla Mus 
tafakemalpaşa Cum 
huriyet Savcılığı 
ikinci,123 atamayla 
Orhangazi Cumhu 
riyet Savcılığı üçün 
cü sırada yer aldı. 

gitsin” dedi. 
Erdoğan, ilk kademe 
belediyesi olan bazı 
beldelerin de ilçeye 
dönüştürüleceğini . 
bildirdi.
“BURADA 
SİYASİ RANT 
DÜŞÜNÜLEMEZ” 
Erdoğan, yapılan 
çalışmanın medyada 
‘AKP'nin CHP'nin 
kalelerini yok etmesi 
amaçlı' olduğu yö 
nünde yer aldığına 
işaret ederek, "Bir 
tane çok satan gaze 
te AKP, Halk Partili 
bir belediyeyi böldü,

Sorgu hakimleri 
bazındaki atamalar
da ise 302 atamayla 
2. Sulh Ceza Mahke 
mesi ilk sırada, 299 
ile 4. Sulh Ceza Mah 
kemesi ikinci, 279 ile 
de 5. Sulh Ceza Mah 
kemesi üçüncü 
oldu. Baro, karakol
larda gözaltına alı
nan toplam 4 bin 30 
sanık için de avukat 
görevlendirdi.
Karakolbazında 
dağılıma göre, yo 
ğunluk Emniyet 
Çocuk Şube Müdür 
lüğü'nde yaşandı. 
Bin 534 atamayla 
Çocuk Şube Müdür 
lüğü ilk sıraya yer
leşirken, İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne 430, 
Acemler Emniyet 
Müdürlüğü'ne 208, 
ÇarşrKarakolu'na 
124 avukat atandı. 
Bursa Barosu Baş 
kanı Avukat Asude 
Şenol, polis merkez
lerinde avukat 
görevlendirilenlerin 
çoğunluğunun 
12-18 yaş arası genç 
olmasının dikkat 
çekerek, çocukların 
herhangi bir şekilde 
suça karışmalarının 
tehlikeli olduğunu 
kaydetti. 

yeni çalışma yapıyor 
dedi. Diğer yeri de 
almayı planlıyor 
dediler. İnsaf denilen 
bir şey yok yahû. Ne 
yapıldığın ne yapıl
maya çalışıldığını 
görmüyorlar” dedjU 
Belde haline getirile
cek 900'e yakın 
belediyenin yüzde 
56'sının AKP'li 
belediyelerden oluş
tuğuna işaret eden 
Erdoğan, "Bunu ni 
ye yapıyoruz? 
Ülkemizin geleceği 
milletimizde 
yatıyor onun için.

Başkan Şahin’den 
Bursa’ya marka sözü
Cumhuriyet tari
hinde sadece 4 yol 
kavşağı yapılabilen 
Bursa'ya son 4 
yılda 10 kavşak 
kazandıran Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şa hin, 
"Bursa'yı yaşanır 
bir kent haline 
getirerek markalaş 
tıracağız" dedi. 
Hikmet Şahin, 
İstanbul merkezli 
Ekonomi Gazete 
çileri Derneği. (EGD) 
üyelerini kabul 
ederek, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yeşi'nin projelerini 
ve gelecekteki plan 
ve hedeflerini pay
laştı. Hedeflerinin 
Bursa'yı yüzünûr,. 
dünyaya dönmüş, 
kabuğunu kırmış, 
marka bir kent 
haline getirmek 
olduğunun altını 
çizen Başkan Şa 
hin, bu hedefe ulaş
mak. için gereken 
projeleri hayata 
geçirdiklerini söyle
di. Başta ulaşım 
olmak üzere çevre, 
altyapı, kentsel 
dönüşüm ve sosyal 
belediyecilik alanın
da önemli çalış
maların altına imza 

Bunların hepsi 
borç batağının 
içerisinde, yanların
da mimar, mühendis 
çalıştırmıyor, plan 
program yok. 
Rant olan yerler ve 
birçok dedikodu 
olan yerler, korkunç 
plansız yapıldı.
Belediyecilik yapa 
caksak, modern 
düşünüyorsak bunu 
yapmak zorundayız. 
Burada siyasi rant 
düşünülemezi Bu 
dersleri, bu akade 
miyi bunun için kur
duk” diye konuştu 

attıklarını belirten 
Başkan Şahin, 
kentsel dönüşümle 
çarpık yapılaşmayı 
modernleştirdikleri
ni ve tarihi mirası 
koruma projeleriyle 
Bursa'nın 'tarih 
kenti' kimliğini ön 
plana çıkarttıklarını 
vurguladı. 4 yıllık 
görev süreleri için 
de gerçekleştirdik
leri ulaşım ve çevre 
yatırımlarının yanı 
sıra Merinos Fabri 
kası ile Balibey 
Hanı çalışmalarının 
bunun en güzel 
göstergesi olduğu 
nu dile getiren 
Şahin, "2004-2009 
dönemi Bursa'nın 
yerel yönetimler 
tarihine altın harfler 
le yazılacak" dedi. 
"KENTSEL 
PLANLAMADA 
ÖRNEK ŞEHİR" 
Bursa'da 2008 yılın
da kentsel dönüşü 
mün yükselişe 
geçtiğinin altını 
çizen Başkan 
Şahin, "Bu yük
selişin öncülüğünü 
temeli 2006 yılında 
atılan Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi ile Merinos 
Parkı olacak" diye 
konuştu.
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Zeytinspor: 1 Çoşkunöz: 3
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Voleybol Yıldız Ba 
yanlarda mücadele 
eden Gemlik Zeytin 
spor, Bursa Coşkun 
öz'e 3-1 yenildi. 
Bursa İl Hakemle 
rimizden Sibel 
Bilgin'in baş hakem
liğini yaptığı maçta 
yardımcılığını Ulus 
lararası hakemleri 
mizden Şükrü 
Altay yaptı.
Çiğdem Ardos'un 
yazı hakemliğini 
üstlendiği karşılaş 
manın çizgi hakem
liklerini ise Emine 
Yaşar ile Aysun 
Akyıldız yaptılar. 
İlçe Spor Salonunda 
Cumartesi günü 

. oynanan ve çekişme 
içinde geçen karşı 
taşmada rakibini 
zorlayan Zeytinspor 
birinci, ve ikinci 
setleri aynı skorla 
25-20 kaybetti. 
Üçüncü sette 
rakibine oranla

daha iyi mücadele 
eden ve sayı üreten 
Zeytinspor bu seti 
25-21 almayı bildi. 
Dördünce setin 
başlarında farkı 
açan Zeytinspor, 
daha sonra 
oyundan düşünce 
alması beklenen 
seti 25-20 vererek 
maçı 3-1 kaybetti.

BAY MUSTAFA. ÖZALP EMLAK’TAN
1

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİLSATILIKve^

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

 Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

I
3

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlıj içindeki 
yeni atarı makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kümla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kûmla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Macîde ÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21İ

UMURBEY HAH SAHA 
ve KAFETERYA

S Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı, 
înlıttaMML 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546 517 52 82
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Ocak ayının
zam şampiyonu

kabak oldu
İstanbul'da Kasım 
ayının zam şam 
piyonu, fiyatı 
yüzde 41,97 
artan kabak oldu. 
İstanbul Ticaret 
Odası'nın (İTO) 
piyasalardaki’ 
şeffaflığın sağlan
masına katkıda 
bulunmak ve 
karar alıcılar ile 
kamuoyunu 
bilgilendirmek 
amacıyla hazırladığı 
"Ürün Fiyatlarındaki 
Değişmelerde 
ilgili çalışması 
çerçevesinde, Ocak 
ayında İstanbul'da 
perakende fiyatları 
en fazla artan ve aza
lan maddeler açık
landı. Ocak ayında en 
fazla artış yüzde 
41,97 ile kabakta 
olurken, limon

yüzde 36,53 artışla 
ikinci, balık 19,21 
artışla üçüncü 
olarak belirlendi. 
Yıllık bazda ise 
limon 64,05 artışla 
birinci oldu. İkinci 
sırada yüzde 55,21 
artışla ayva, üçüncü 
sırada yüzde 41,02 
artışla mandalina 
yer aldı.
Ocak ayında pera 
kende fiyatı en fazla 
azalış gösterenler 
arasında ise 
ilk sırayı yüzde 
24,40 azalışla 
erkek giyim 
grubundan gömlek 
alırken, yüzde 
23,92 ile yine erkek 
giyim grubundan 
süveter ikinci, yüzde 
23,38 ile kadın giyim 
grubundan tayyör 
üçüncü oldu.

Kocaeli Trafik Müdürlüğü’nden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. ŞEVKİ TOKER

SATILIK DAİRE
Manastır Kart Sitesi'nde 

3+1,135 m2 
Kombili, Doğalgazlı 

Deniz Manzaralı, 3. Kat 
SATILIK DAİRE 
118.000.00 ■ YTL

Tel: 0.505 547 83 58

KMNUK ve flDRKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

temde ûcreto
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. 
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

GEMLİK SİNEMA GÜN1CC0
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
KABADAYI
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA
ATLAS SİNEMASI
BEYAZ MELEK

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

14.00 - 19.00 - 21.30
11.30 - 14.15 - 16.45 - 19.15 -21.15

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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Iznikspor Kafkas’ı durdurdu 0-0

Seyfettin ŞEKERSOZ

Süper Lig birinci 
grupta ikincilik 
mücadelesi veren 
İnegöl temsilcisi 
Kafkasspor, 
dün Gemlik'te 
oynadığı maçta 
İznikspor'la 0-0 
berabere kalarak 
çok önemli 
2 puan kaybetti. 
Maça iyi başlayan 
ancak ilerleyen 
dakikalarda İznik'in 
kontratak futbolu 
karşısında oyunu 
kanatlara yayan 
Kafkasspor ilk 
yarıda gol bula
mayınca devre 
golsüz kapandı. 
İkinci yarıda müca 
deleci ve kontratak 
futbolunu sürdüren

İznik karşısında 
kale önünde 
yakaladığı fırsatları 
cömertçe harcayan 
Kafkasspor 90 daki 
kaya gol sığdırama 

yınca İznik karşısın
da çok önemli 
2 puandan oldu.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:

Süleyman Özay (8) 
Ali Kızılağaç (8) 
Cem Siniko (8) 
İZNİKSPOR :
Murat (6) Şaban (6) 
Sedat (6) Kadir (6)

Sercan (6) Recep (4) 
(Kenan 5) Ethem (5) 
Ümit (6) Ömer (6) 
Serkan Çiftçi (4) 
(Onur 4) Necati (5) 
KAFKASSPOR : 
Mehmet (5) Oktay 
Gülmez (5) (Ali 2)

Serkan (5)
Emrah (5) Ramazan 
(5) Alaaddin (5) 
Bayram (4) 
(Mustafa 3) Hakan 
(6) İbrahim (5) 
Memet Zafer (6) 
Haşan (4) (Nuri 5)

Zeytinspor: 3 Mudanyaspor: 0

İZEYTİNSPOR

Cumartesi günü 
yaptığı maçı 
3-1 kaybeden 
Zeytinspor 
Yıldız Bayan 
Voleybol takımı

dün oynadığı 
Mudanyaspor 
maçını 3-0 
kazanarak 
moral buldu. 
Özgür 
Erdoğan'ın 
baş hakemliğinde

yardımcılığını 
Nihal Tornal'ın 
yaptığı maçta

yazı hakemliğini 
Emine Yaşar 
skor hakemliğini

ise Fevziye 
Kuduman yaptı. 
Zayıf rakibi 
karşısında 
ilk seti 25-20 
kazanan 
Zeytinspor 
ikinci seti de

25-10 aldı. 
Üçüncü sette 
rakibine 
gücünü kabul 
ettiren Zeytinspor 
bu seti 25-6 
alarak maçı 3-0 
kazandı
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Hava kirliliği kalp krizine
bağlı ölümleri de artıyor

Türkiye İstatistik 
Kurumu(TÜİK)'nun 
verilerine göre 
10 ilde hava kirliliği 
arttı. Hakkari ve 
Denizli başta olmak 
üzere birçok ilde , 
kükürtdioksit ve 
partiküler madde 
ortalamalarında sınır 
değerler aşıldı. 
Artan hava kirliliğine 
karşı uyarıda bulunan 
stanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Rasim Küçükusta, 
“Bu durumdan en çok 
akciğer rahatsızlığı 
olanlar ile kalp hasta
ları etkilenir” dedi. 
Prof. Dr. Rasim 
küçükusta, yaptığı 
açıklamada akciğer 
ve kalp hastalığı olan
ları dikkatli davran
maları konusunda 
uyararak, 
“Kükürtdioksit ve 
partiküllerin sınır 
üzerine çıktığı durum
larda hem astım kriz
lerinde artma hem de 
kalp hastalığı olanlar
da kalp krizi, tansiyon 
yüksekliği ve ritm 
bozukluklarına bağlı 
ölümlerde ciddi artış 
olur” dedi.

-SİGARA BİR, HAVA 
KİRLİLİĞİ İKİ 
Hava kirliliğinin 
akciğer hastalıkları 
içinde en çok astım
lıları ve KOAH'lıları ' 
etkilediğini belirten 
Küçükusta, bu duru
mun astım krizlerinde 
artışlar ile 
KOAH'hlarda solunum 
yetersizliğine sebep 
olacağını bildirdi. 
Küçükusta bir akciğer 
hastalığı olan 
KOAH'ın oluşu
mundaki sigaradan 
sonraki en önemli 
2'nci etkenin Yıava 
kirliliği olduğunu da 
sözlerine ekledi.

İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Rasim 
Küçükusta, artan 
hava kirliliğinin kalp 
hastaları için de rişk 
oluşturduğunu ifade 
ederek “Hava kirlil
iğinin yoğunlaştığı 
dönemlerde kalp krizi, 
tansiyon yüksekliği 
ve ritm bozukluklarına 
bağlı ölümlerde ciddi 
artışlar olur” dedi. 
Küçükusta ayrıca 
yoğun hava kirliliğinin 
küçük çocuklarda ve 
İleri yaştakilerde 
bronşit ye zatürre gibi 

solunum yolları 
enfeksiyonlarının 
artmasına ve 
ağırlaşmasına 
da sebep 
olacağını 
sözlerine ekledi. 
-HAVA KİRLİLİĞİNİN 
YOĞUN OLDUĞU 
SAATLERDE DIŞARI 
ÇIKILMAMALI- 
Prof. Dr. Rasim 
Kuçükusta, yoğun 
hava kirliliğinin sap: 
tandığı Hakkari ve 
Denizli başta olmak 
üzere Siirt, Aydın, 
Bitlis, Zonguldak, 
Kahramanmaraş, 
Karabük, Çorum 
ve Afyon'da 
yaşayanlara çok 
gerekmedikçe 
-özettikle hava 
kirliliğinin yoğun 
olduğu saatlerde- 
dışarı çıkmamaları 
konusunda uyarıda 
bulundu. Dışarı 
çıkılması gereken 
durumlarda ise 
fazla hareketten 
kaçınılması gerektiği- 
Im belirten Küçükusta, 
“Mutlaka burun 
yoluyla soluk alınıp 
verilmeli ve sigara 
gibi diğer kirletici 
lerden uzak durul
malıdır” dedi.

Sayfa 11

Soğuk havalarda 
yüzünüzü koruyun
Nöroloji Uzmanı Prof. 
Dr. Mustafa Ertaş, 
yüzün ani soğuk 
havaya maruz 
kalmasıyla oluşan 
yüz felcinin kalıcı* \ 
hasarlar bırakabile
ceğini bildirdi. 
Anadolu Sağlık 
Merkezinden Prof. Dr. 
Ertaş, yaptığı yazılı 
açıklamada,yüz fel* " 
cinin, yüz kaslarında 
(mimik kaslarda) 
kısmi veya tam 
güçsüzlük (felç) 
olması durumu 
olduğunu belirterek, . 
felcin mimik kasları 
sinirinin veya bu 
sinirin dallarının her
hangi bir şekilde 
Kaşarlanması sonu-, 
cunda oluştuğunu 
ifade etti.
Ertaş, "beli felci" de 
denilen ve yüzün 
aniden soğuk havaya 
maruz kalmasıyla 
ortaya yüz felcinin, 
her 5 bin kişiden 
birinde görüldüğünü 
kaydetti.
Yüz felcinin çoğun
lukla aniden oluş
tuğunu belirten 
Ertaş, hastalığın 
belirtileriyle ilgili 
olarak, "Bir yandaki 
yüz kaslarında kısmi 

veya tam felç olur, o 
yanda alın çizgileri. 
kaybolur, gözü kapat
mada güçlük yaşanır 
veya, göz tümüyle 
açık kalır, göz 
yaşarması olmaz, 
bazeh başlangıçta 
kulak çevresinde 
ağrı olur, tat alma 
duyusu azalır 
veya kayboluf . 
dedi.
Mustafa Ertaş, yüz 
felcinin her yaşta 
görülebildiğini, 
ancak yaşlılarda 
görülme sıklığının 
daha fazla olduğunu, 
ileri yaşlarda görülen 
yüz felcinde iyileş
menin daha az 
olduğunu, şeker 
hastalarında görülme 
sıklığının 4 kat fazla 
olduğunu, gebelilikte 
ise riskin arttığını, 
bağışıklık sisteminin 
bozük olduğjj 
kişilerde de yüz 
felcinin ortaya 
çıkabileceğine 
işaret etti. Prof. 
Dr. Ertaş, yüz felcin
den korunmak için 
yüzün doğrudan 
rüzgara maruz 
kalmasından kaçınıl
ması gerektiğini vur
guladı.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi ’ 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 613 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER

TEKArıza 
TEK İşletme

Statyum 
Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 

Halk Eğitim Müd.

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

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye 

Muhasebe Md. 
Yazılşl. Md. 

Su Arıza

513 45 21 -23
5.13 45 20
513 24 32 

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25 

513 45 21 -182 
513 45 21 .111

Yalnyz 185

DÇNİZ OTOBÜSÜ

' 256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Çtobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37

Ocakgaz 51316 37

Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46

Yeni Likitgaz 513 65 00

BPGaz 514 59 81

Bütünler Likitgaz 513 80 00

Akçagaz 514 88 70

Totalgaz__________ 514 17 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
4 Şubat 2008 Pazartesi 

SERİM ECZANESİ 
D.Subaşı Mh. Çeşme Sok. 

No: I Tel: 513 50 07 
GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2970 

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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Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akıt, Belediyeden Tibel Otel hisselerini istedi

Tibel Otel paylaşı
Ticaret ve Sanayi Odası 

yönetiminin yan hissesine 
ortak olduğu Tibel OteTin 
Belediye hisselerini satın 
almak istemesi dün Belediye 
Medisi’nde görüşüldü. Mec
lis üyeleri, Ticaret ve Sanayi 
Oda sı’nın hisselerinin satın 
alınmasını görüşünde birleş 
ti. Yeni Çarşı önündeki işyer
leri sahipleri Belediyeye baş 
vurarak yeni yapılan binada 
kendilerine takas yoluyla iş 
yeri verilmesini istedi. 3’de

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Tibel Otel
Tibel Otel 196O’lı yıllarda Belediye 

Başkanı Emin Dalkıran döneminde yaptı 
rıldı.

Yüzde 50 hissesi Belediyenin, öbür yarı 
sı ise Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın..

Tibel Otel, 1980'li yıllara kadar ilçenin 
belli bir kesiminin çok rahat gidip gele 
bildiği, bir eğlence merkeziydi.

O yıllarda Bursa da Çelik Palas 
Oteli'nden başka düzgün otel yoktu.

O nedenle BursalIlar da Gemlik’e gelerek 
Tibel Otel de hafta sonlarını geçirirdi.

Devamı sayfa 5'de

akpet

BEYHAN LAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA

Tei: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Ozdilekten ceket
(alan şahıs yakalatıiı
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi’nde 
önceki gün meydana 
gelen olayda, Y.B. 
(22) isimli şahıs, 
bir marketten aldığı 
yan keskiyle erkek 
reyonunda giydiği 
takım elbiseye ait 
ceketin barkodunu 
alarm ötmesin diye 
kesti. Ceketi giydik
ten sonra üzerine 
de kendi montupu

giydi. Alışveriş 
Merkezi’nden 
ayrılırken, montun 
şişkin olmasından 
şüphelenen 
güvenlik görevlileri 
Y.B. ’yi yakaladı. 
İncelemede 
ceket hırsızlığı 
ortaya çıkınca, 
Y.B. emniyet görev 
lilerine teslim edildi. 
Olayla ilgili soruştur
ma sürdürülüyor.

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

DörtyolMevki GanNVBuna Tel.<224 513 30 33 
^JÇteO^<5l35101 -0.53343/3663

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI 
CVLEAE V€ İŞ V€RL€RİN€ 
YRKIT SERVİSİMİZ OLUP 

T€l€FON AÇMANIZ V€T€RLİDİR.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Emperyalistler doymaz....

Gemlik TEDAŞ 8 bin 100
ABD ve dev şirketi Philip Morris yeni bir 

oyun daha tezgahlıyor.
Emperyalistler ve çok uluslu şirketler 

karları için insan sağlığını hiçe sayıyorlar.
Ne yazık ve acı ki..
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de 

onların emellerine alet oluyorlar.
İngiltere'nin prestijli gazetelerinden The 

Sunday Times'a göre;
Amerikan, sigara devi Philip Morris şir

keti, sigara yasakları nedeniyle hızla 
sigara içebilmek için sokağa çıkmak 
zorunda kalanlara yönelik tüm dünyada 
"Yoğun Marlboro"yu piyasaya sürmeye 
hazırlanıyormuş.

Marlboro, yeni ürettiği 'hızlı içimli ama 
yoğun' sigaralarını.test etmek için de Türk 
halkını kobay olarak seçmiş.

Sonuç olumlu olursş, aralarında 
Türkiye'nin de bulunduğu yasak uygu
layan 50 ülkede piyasaya sürülecekmiş.

ABD'nin sigara devinin bu girişimi 
dışarıdan nasıl görüldüğümüzü bir kez 
daha ortaya koyuyor.

Demek ki bizim ülkemizde en ucuz şeyin 
insan yaşamı olduğunu bütün yabancılar 
da biliyor.

Aşağıdaki şu satırlar bu ülkede daha 
önce yetkili ve etkili makamlarda bulun
muş bir siyasetçiye. Bülent Akarcalı'ya ait: 

"Marlboro'nun diğer sigaralarında SOS 
denilen bir madde var ve içerisinde uyuş
turucu olabileceği bile belirtiliyor.
Bunun kullanılma amacının ise bagımıı'ıı'k 

yaptığı söyleniyor. Bu bağımlılık yapan 
SOS'un Türkiye'ye ithalatını denetim içine 
alacak ya da içinde neler olduğunu 
araştıracak bir çalışma dahi yok-" 

Eski Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı'ya 
göre ;

"Türkiye zaten 40 yıldır bu tür şeylerin 
kobayı olarak kullanılıyor. Gümrüğün kon
trolünde dahi değiller. Sigara söz konusu 
olunca devlet buharlaşıp gidiyor^ görevliler 
de üç maymunu oynuyor

Akarcalı'nın şu iddiası daha da çarpıcı: 
"Türkiye'de sigara şirketlerine karşın 

Maliye ve Sağlık Bakanlığı korumacı 
davranıyor."

Aslında bu ne ilk ne de son..
Türkiye'nin sigara şirketleri tarafından 

"kobay" olarak kullanılması yeni bir durum 
değil..

Aynı durum..
Hormonlu gıdalar ve ilaç için de geçerli..
Zararları bilindiği halde kolalı içecekler 

satış rekorları kırıyor.
Fast food tarzı yiyecekleri satanlar ise 

durmadan bayilik ağını en ücra köşelere 
kadar yaygınlaştırıyorlar.

Türkiye onlar için iyi bir pazar, genç bir 
pazar. Süslü jelatinler ve reklam taktik
leriyle özendirici oluyorlar.

Türk insanı da ne yazık ki tuzağa düşü 
yor..

Az gelişmiş ülke olmanın doğal sonucu..
Türkiye sigara pazarında dünyada 7’nci 

pazar niteliğinde.
Türkiye'de erkeklerin yüzde 60'ı kadın

ların yüzde 30'u hala sigara içiyor.
Son 20 yılda Türkiye'de sigara içim 

yüzde 85 oranında arttı.
Bu istatistik! veriler sigara üreticilerini 

heyecanlandırıyor.
İştahlarını kabartıyor..
Gelirlerini arttırmak için de her yolu 

deniyorlar..
Asıl olan...
Biz Türklerin oyuna gelmemesi.
Bilinçlenerek sigaradan hızla uzaklaş

ması..

Berkay KARABULUT
TEDAŞ işletme 
Müdürlüğü, 
Gemlik'te 10 yıllık 
damga süresini 
geçmiş olan 
mekanik sayaçları, 
3 tarife uyumlu 
elektronik sayaçlar 
ile değiştirmeye 
başladı.
TEDAŞ tarafından 
yapılan açıklamada 
ilk etapta 8 bin 100 
adet elektronik 
sayacın, 10 yıllık 
damga süresini 
aşan mekanik 
sayaçlar ile değiş 
tirilmeye başlandığı 
ifade edilirken, 
elektronik sayaçla 
rın doğru periyotlar
da kullanılması halin 
de, vatandaşların 
daha az elektrik 
faturası ödeye
bilmelerinin sağlana 
cağı söylendi.
Değişim işlemleri 
faturalandırma

Sırasinoâ meyoâna 
gelecek olası sorun
ları önlemek için

iki fatura dönemi 
.arasında yapılması
na özen gösteriliyor. 
Halk arasında akıllı 
sayaç olarak da 
bilinen ve günü 
06.00-17.00, 17.00- 
22.00 ve 22.00-06,00 
şeklinde 3 zaman 
dilimine bölen 
elektronik sayaçlar, 
özellikle elektrik 
tüketiminin fazla 
olduğu 17.00-22.00 
zaman dilimleri 

arasında elektrik . 
tüketimini azaltmak 
için sanayi ve ev

kullanıcıları tarafın
dan kullanılıyor. 
Puant zaman 
dilimi olarak 
bilinen 17.00-22.00 
saatleri arasında ki 
zaman diliminde, 
elektrik tüketiminin 
kVVh ücreti yaklaşık 
21 ykr'dan ücretlen 
dirilirken, elektrik 
tüketiminin en az 
olduğu 22.00-06.00 
saatleri arasındaki 
dilimde normal 

tarifenin çok altında, 
kVVh’ı yaklaşık 8 
Ykr'dan ücretlen

diriliyor. Bilindiği 
gibi; günü tek 
zamanlı olarak 
algılayan eski 
uygulamada vatan
daşlar günün her 
saatinde kWh 
başına yaklaşık 
14 Ykr üzerinden 
ödeme yapıyor. 
Demirsubaşı 
Mahallesi Yeniçarşı 
civarları, Osmaniye 
Mahallesi Dere 
Sokak ve Debboy 
Sokak civarlarında 
değiştirilmeye 
başlanan sayaçlar 
yaklaşık 7 yıldır 
ülke çapında ve 
ilçede kullanılıyor. 
Gemlik'te TEDAŞ 
tarafından değiş 
tirilen sayaçlar 
ilk açılışlarında 
tek zamanlı 
tarife üzerinden 
işlem görüyor.
Vatandaşların 3 
periyotlu tarifeden, 
yararlanılabilmesi 
için, işletmeye 
dilekçe ile 
müracaat etmeleri 
gerekiyor.

C^smı-iiMiirtMiiııiîHiııl 
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
Dışxephe ıs ive su yalıtımn sıdıng Kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant narkn Islak 7pminler 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 Aoartmanı’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 
T50 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 -Faxr513 17 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akıt, Belediyeden Tibel Otel hisselerini istedi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcan vuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura!

YauYORUMTibel Otel paylasılamıyor
Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin yarı hissesine ortak olduğu 

Tibel Otel’in Belediye hisselerini satın almak istemesi dün Belediye 
Meclisi’nde görüşüldü. Meclis üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
hisselerinin satın alınmasını görüşünde birleşti. Yeni Çarşı önündeki 
işyerleri sahipleri Belediyeye başvurarak yeni yapılan binada kendilerine 
takas yoluyla işyeri verilmesini istedi. Gemlik Gübre A.Ş. tarafından 
yapılacak olan Termik Santral ilk kez Meclis’te görüşüldü.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şubat ayı ilk 
toplantısını yapan 
Belediye Meclisi’ne 
yazı gönderen 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, hissedarı 
olduğu Tibel Otel’in 
Belediye’ye ait 
hisselerini almak 
istediğini bildirdi. 
23 meclis üyesiyle 
toplanan Belediye 
Meclisi, ilçede bulu
nan amatör spor 
kulüplerine yaptığı 
malzeme yardımları
na bu yıl da imkan
ları dahilinde destek 
vermeye karar 
verirken, günde
minde bulunan imar 
konularını görüştü. 
KÜTÜPHANEYİ 
BELEDİYE ALACAK 
Kültür Bakanlığı’nın 
Gemlik Belediye 
si’ne gönderdiği 
yazı hakkında 
meclise bilgi veren 
Başkan Turgut, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanında 
yapılan Belediye 
Hizmet Binası 
içinde yer alan 
Kütüphanenin 
Bakanlık tarafından 
Belediye’ye devrinin 
istendiğini söyledi. 
Kütüphane içindeki 
kitapların da yeni 
yapılan binaya 
verilmesinden 
sonra şimdiki 
binayı boşaltacak
larını açıklayan 
Başkan Turgut, 
Kütüphanenin 
Belediye Kültür 
Müdürlüğü tarafın
dan hizmet veril 
meşinin uygun 
olduğunu bildirdi. 
Talep oy birliği ile 
kabul gördü.
Yıllardır Gemlik 
Belediyesi 
bünyesinde 
bulunan bando 
takımı için yasa 
gereği aylık öden
mesi için kadro 
oluşturulması 
gerektiği 
Büyükşehir tarafın
dan bildirildiğine 
dikkat çekilerek

konunun araştırıl
ması için Plan 
Bütçe Komisyonuna 
havalesi oy birliği 
ile kabul edildi.
YENİ ÇARŞIDA 
TAKASA GİDİLECEK 
Ote yandan yaklaşık 
1.5 yıldan bu yana 
mahkemesi süren 
ve ne zaman bitece 
ği bilinmeyen Yeni 
Çarşı önündeki bina 
ların kamulaştırıl
ması yine gündeme 
gelirken, mal sahip
lerinden sürpriz 
bir talep geldi. 
Konu hakkında 
meclise bilgi veren 
Başkan Turgut, 
kamulaştırma için 
mahkemesi süren 
8 parsel sahibinin 
yapılacak işyer
lerinden takas 
ile işyeri talep ettik
lerini söyledi.
Mal sahiplerinin 
haklı olduğunda 
birleşen meclis 
üyeleri, takas yoluy
la anlaşılması için 
Başkan’a yetki 
verilmesini oy birliği 
ile kabul etti.
TERMİK SANTRAL 
ARAŞTIRILSIN 
Bir süredir ilçe gün
deminde dolaşan 
Serbest Bölge 
taraflarında kurul
ması düşünülen 
Termik Santral için 
yer, kapasite, mali 
yet ve proje çalış
maları hakkında 
yeterli bilgiye ulaşa
madığını söyleyen 
MHP'li meclis üyesi 
Osman Doğan,

"Gemlik için çok 
önemli olan bu 
konunun meclis 
tarafından araştırıl
masının gerekli 
olduğuna inanıyo
rum" dedi.
Osman Doğan'ın 
verdiği önerge oy 
birliği ile Plan Bütçe 
ve İmar Komisyo 
nu’na ortaklaşa 
görüşülmek üzere 
havale edildi. 
TjCARET ODASI 
TÎBEL’IN HİSSESİNİ 
İSTEDİ
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, yüzde 
50 ile ortağı olduğu 
Tibel Otel’in 
Gemlik’e yakışır 
şekilde işletilmediği 
için Belediye Mecli 
si’ne yazı gönde 
rerek otel binasının 
tamamının 
kendilerine 
verilmesini istedi. 
Konu hakında 
söz alan Meclis 
üyeleri ise, Tibel 
Otel hisselerin 
TSO'ya verilmesi 
yerine tamamının

Gemlik Belediyesi' 
tarafından satın 
alınmasının daha 
uygun olduğunu 
söylediler.
Uzun yıllar hem 
restaurantı ile hem 
de otel hizmeti ile 
Gemlik'in aranılan 
oteli durumunda 
olan Tibel Otel’in 
son yıllarda gerek
tiği gibi onarım 
yapılamadığı ve 
işletilemediği 
gerekçesiyle 
hissedarı bulunan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 
yeniden ihaleye 
çıkarılması için 
diğer hissedar 
olan Belediye’ye 
yazı ile bildirilmişti. 
Meclis, konuyu 
Plan Bütçe 
Komisyonu ile İmar 
Komisyonünda 
görüşülmek için 
havale etti.
Belediye Meclisi 
Şubat ayı ikinci 
toplantısını 8 Şubat 
2008 Cuma günü 
saat 14.00 de 
yapacak.

Bizlere torunlarımız gülecekler
Yıllar, yıllar sonra torunlarımız eski gazeteleri 

karıştırırken şu haberleri görüp hayrete düşecek
ler, bu kadar da olmaz diyecekler..

Ama yine de gülerek, acı bir tebessümle ma 
sal gibi anlatacaklar:

“Dedelerimiz bir gün toplanmış, sonra da aylar 
ca uğraşmışlar. Nasıl bir yasa yapalım ki kadınla 
rın saçının teli dahi görünmesin; görünüp de bizi 
tahrik etmesin' diye günlerce tartışmışlar."

Kavgalar etmişler, ülkelerini germişler biri bir
lerini yemişler...

Torunlarımız yasanın ayrıntısını okuyunca da 
ha da şaşacaklar:

'Örtüsünün iki ucunu çene altından bağlayıp 
aşağı salanları içeri alalım’’ demişler..

Bu büyük kararlarından sonra sevinmişler..
Önden mi bağlayalım, yandan mı, ona dahi 

karar verememişler. .
Arkaya saranları şeriatçı sayalım' diye karar 

almışlar."
Torunlarımızdan birisi gülerek diyecek ki:
^'Dedelerimiz bunları tartışırken içlerinde tek 

bir kadın bile yokmuş. Onların nasıl ve ne kadar 
örtüneceğine dedelerimiz karar veriyormuş."

Belki "Çok şükür geride kaldı o devirler" diye 
gülüşecek, eski insanların, atalarımızın hiç mi 
ekonomik - bilimsel sorunları yok ki bu saçma, 
anlamsız işlerle zamanlarını harcamışlar diyecek
ler.

Bunlar olacak iyi bilin. Bizlere ve sizlere güle
cekler.. Ama şunu da anlamak zorundayız.

"Türban artık yalnızca türban değil."
"Siyasi simge oldu" Başbakan söylüyor, öyle 

dir zaten; Siyasetin yasaklı olduğu yerde simgeler 
konuşur, dudaklar yerine...

Demek istediğim; türban, dini bütün kızların şu 
ya da bu nedenle taktığı bir başörtüsü değil yal
nızca; onlar üzerinden hâkimiyet kavgası veren 
erkeklerin diline doladığı, asli niyetini sakladığı, 
iktidar yolunda oy aldığı bir örtü...

Ve böyle olmasına da türbanlılar göz yumdu
lar.

Düne kadar "eşit eğitim hakkı" için mücadele 
verdikleri üniversite kapılarından cami avluların
dan, hükümet değişimiyle birlikte çekilivererek, 
haksızlığın son 5 yılda da sürmesine fazla ses 

| etmeyerek asli taleplerinin bu olmadığım ortaya 
. koydular. Herkesin bildiği gibi..

Üniversitelerde bir sorun çıkmadan öğrenim 
devam ediyordu.. Başbakan arı kovanına çomak 
soktu.. Birileri de onun peşinde gitti..

Milliyetçi Hareket Partisine , hele Devlet 
Bahçeli’ye hiç yakışmadı.. Sonunda da bugün bu 
kızlar "Çenenin altından bağla da gel dayatması
na razı olmaya zorlanıyorlar. Böyle uyduruk, 
toplumu geren kararların Anayasa 
Mahkemesi'nden dönmek dışında kaderi olamaz. 
Yine "devlet refleksi"ni harekete geçirecek, yeni 
gerilimler yaratacak, türbanlıları hepten hedef 
haline sokacaklar..

301. madde, fikir suçları, demokratik reformlar 
konusunda frene basan hükümetin ve bunlara 
ayak direyen MHP'nin türbana gelince aniden 
özgürlükçü kesilmeleri aklı başında insanları 
inandırabilir mi ?

Yargıyı fırçalarken "Millet iradesinin üzerin de 
hiçbir şey olamaz" diyerek "ahlaksız Batı" nın 
kavramını kullanan Başbakan'a, "Ya dini irade?" 
diye sormak gerekmez mi?

Bu sorunu, örtü üzerinden siyasi hesap yapan 
"çene altı bağcıları" değil, özgürlükçü toplumsal 
bir hareket çözebilir ancak...

Ülkenin karanlığa gömüleceği, herkesin zorla 
örtüleceği endişelerinin karşısına güçlü siyasal, 
hukuksal, toplumsal güvencelerin yerleştirildiği 
bir anlaşma ile çıkılabilir..

Özerk eğitim kurumlan haline gelecek üniver
sitelerde... Çene altından bağlanacak Türban 
sorunu da çözülür.

Biraz aklımız başımıza gelmeli, hangi yüz yıl
larda yaşadığımızı, hedef koyduğumuz muasır 
medeniyetin, ilimle - bilimle, sanayi ile uğraştığı 
görüp , gülünç işlerle zaman kaybettiğimizin anla
yarak bir adım ileri gidebiliriz.

Eğer o seviyeye geldiysek...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Polis babanın acı nünü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği'nin 
Ata Mahallesi'nde 
bulunan 
Rehabilitasyon 
kurs merkezinde 
bir süredir fizik 
tedavi gören 
Senanur Özdoğan 
yaşamını yitirdi. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Bürosu’nda 
görevli Polis 
Memuru Mustafa 
Özdoğan'ın kızı 
olan Senanur 
Özdoğan (9) tedavi 
gördüğü Metak 
Romatik 
Lökodistorfi 
hastalığından 
kurtulamayarak 
önceki gece evinde

Finansbank Gemlik'le bankamatik
hizmeti vermeye başladı

Berkay KARABULUT

Finansbank; 
İstiklal Caddesi, 
Sağlık Ocağı 
karşısında 
ATM hizmeti 
vermeye başladı. 
Gemlikli müşteri
lerinin daha 
sağlıklı hizmet 
alabilmeleri için, 
Finansbank 
Bursa Bölge 
Müdürlüğü 
tarafından 
konulan
ATM, Gemliklilerin 
yoğun olarak 
kullandığı 
İstiklal Caddesi, 
Sağlık ocağı 
karşısında 
hizmet veriyor. 
Daha önceleri 
Çay Ocağı

_____________ -

yaşamını yitirdi. 
Geçtiğimiz günlerde 
Karsak Boğazı 
tarafında yolun 
karşısına 
geçmek isterken 
TIR'ın altında 
kalarak ölen 
Ali Hikmet 

olarak kullanılan 
mülkte hizmet 
sunan banka 
matikten; bakiye 
sorma, fatura 
ödemeleri, 
havale, para 
çekme gibi 
hizmetlerde 
veriliyor.
Daha önce 
altın nokta 
denilen anlaşmalı 
bankamatikler ve 
Ziraat Bankası 
Bankamatikle 
ri'nden işlem 
gerçekleştiren 
Finansbank 
müşterileri, 
yeni hizmete 
giren bankamatik
lerinden 
işlem ücreti 
ödemeden 
yararlanabilecekler.

Aydın'dan sonra 
küçük Senanur 
Özdoğan'ı da 
kaybeden özürlüler 
okulundaki 
arkadaşları 
yasa büründü. 
Dün Çarşı Camii’nde 
okunan öğlen 

namazını müteakip 
cenaze namazı 
sonrasında 
küçük Sevdenur 
Özdoğan'ın 
cenazesi sevenleri 
tarafından ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

Vali Harput;
“Suyumuzu verimli 

kullanalım”
Türkiye, 2009'da 
İstanbul'da yapılacak 
5. Dünya Su 
Forumu'na hazır
lanıyor. Foruma 
hazırlık amacıyla 
Devlet Su İşleri 
(DSİ)Bursa Bölge 
Müdürlüğü'nde 
bilim adamlarının da 
katıldığı toplantıda 
konuşan Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, "Yeşil 
Bursa'mızda artık 
kuraklık endişesi 
yaşamaya başladık. 
Suyumuzu israf 
etmeden kullanalım. 
Artık 'Sudan bol ne 
var, sudan ucuz ne 
var' gibi veciz sözler 
tarihte kalmıştır" 
dedi.
Küresel ısınmayla 
birlikte kuraklık 
endişesinin açıkça 
dile getirildiği 
günümüzde suyun 

öneminin anlatılması 
amacıyla bir dizi 
çalışma yapılıyor. 
Dünya Su Forumu'na 
hazırlık amacıyla 
DSİ'de düzenlenen 
toplantıya Vali 
Harput, DSİ Bölge 
Müdürü Mehmet 
Kılınç, Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Çevre Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Hüseyin Başkaya, 
İktisadi İdari Bilimler 
Kentleşme ve Çevre 
Sorunları Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Haşan Ertük, Ziraat 
Fakültesi'nden Doç. 
Dr. Ertuğrul Aksoy, 
Çevre 
Mühendisliği'nden 
Doç. Dr. Feza Karaer, 
Doç. Dr. Seval K. 
Solmaz ve Tarımsal 
Yapılar ve Sulama 
Bölümü'nden 
Prof. Dr. Senih 
Yazgan katıldı. 
DSİ Bölge Müdürü 
Mehmet Kılınç, 
Dünya Su 
Forumu'nda Bursa 
ve bölgenin 'Su 
kullanımı, arıtma, 

geri kazanım' 
konularında bildiri 
hazırlayacağını 
söyledi.
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
suyunun insan 
hayatındaki 
vazgeçilmez 
derecede önemli 
olduğunu söyledi. 
İnsanı, diğer 
canlılardan ayıran 

en büyük özelliğinin 
sorumluluk anlayışı 
olduğunu dile getiren 
Vali Harput, "Artık 
sanırım, herkes 
tehlikenin farkına 
varmıştır. Sorumluluk 
bilinci içerisinde 
hareket etmezsek 
susuz kalacağız. 
Suyumuzu verimli 
kullanmamız 
gerekiyor.
Su artmıyor her 

geçen gun azafıyor, 
buharlaşarak azalı 
yor. Geleceğimizi 
tehdit eden olmazsa 
olmazlarımızdan 
suyunun kul
lanımının verimli 
kullanılması için 
gönüllü bili- 
madamlarının katkı 
sağlaması lazım. 
Hem bireysel, hem 
de kurumsal olarak 
suyu israf etmeden 
kullanmalıyız. Yeşil 
Bursa, Cennet 
Bursa dahi artık 
susuzluk tehlikesi 
yaşar hale geldi. 
Bazı laflar artık 
tarihte kaldı. Suyun 
kıymetini bilmezsek 
sıkıntı yaşarız. 
Su bilhassa orta- 
doğudaki strateji 
bir konu haline 
gelmiştir." 
diye konuştu. 
Toplantıda söz 
alan bilim adamları 
ise, toplantının 
önümüzdeki eylül 
ayında yapılacak 
çalıştaya öncesi ön 
hazırlık olduğunu 
söyledi.
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Tibel Otel
Bizim gençlik yıllarımızda 

Tibel Otel bize uzaktı ama, 
birçok Gemlik’li için vazgeçilmez 
bir eğlence merkeziydi.

Gemlik’in bürokrat kesimi ile 
tanınmış işadamlarının mekanıy
dı Tibel Otel.

Yani avamın takıldığı yerdi.
Ünü, Bursa ve civara yayıl 

dığından popüler bir oteldi.
Yemek, oyun ve eğlenceyi 

sevenler, Tibel’de buluşurlardı.
Recep Yüzücügil o yıllarda 

Liman Restaurant’ı işletiyordu.
Sonra Tibet’in işleticisi oldu.
Gemlik’in nüfusu bugünkü 

gibi olmadığından, Tibel Otel’e 
gidep gelenler birbirlerini iyi 
tanırlardı.

Hatırladığım kadarıyla rahmet 
li Doktor Mustafa Karbay, Dişçi 
Sadi Ertür, zamanın yargıçları, 
Avukat hanımlar Altan Alöç ve 
Ayla Bekçe, Haluk Altan, Daniş 
Ekim, Kasap İsmet Çakıcı, Sami 
Beceren ve aileleri gibi onlarca 
tanınmış aile hep Tibel de bulu 
şurdu.

Tibel Otel, 199O’h yıllarda eski 
ününü yitirdi.

Çünkü otele devam eden o 
kitle artık yoktu.

Onun yerine kıyı köşe mey
hanelerine takılan bazı ayak 
takımı buraya musallat olunca, 
Gemlik’ten giden geleni de

Güne Bakış 
w- KadriGüı-Ei^^H 

___________ kadrl_fluler@hotmall.com , ?

azaldı.
Otel müşterisine hizmet eder 

oldu.
Bu arada iilçede birçok resta 

urant açıldı.
Tibel lokantasının rakibi Bok 

sör Restaurant’tı.
Bir de rahmetli Ahçı Mustafa 

ve çocuklarının Evin Restaurant 
’ı vardı.

Boksör Restaurant yine var 
ama Evin çoktan kapandı..

Gemlik’in en güzel yerinde, 
denize karşı 110 yataklı otel 
eskisi gibi dışa dönük olmaktan 
çıkıp, içe dönünce sorunlar da 
başladı.

Tibel Otel’in otel olarak rakibi 
Terme Otel’di.

O da iş yapamayınca amacın- 
can çıktı, sonunda belediye 
orayı hastane yaptı.

Daha sonra Pak Otel ve Ata 
mer Otel açıldı.

Ardından Umur Otel ve Gürle 
Otel..

Tibel’in eski haretliliği 
kalmadı.

Recep Yüzücügil’in yeğeni 
rahmetli Fahri tarafından 
yönetilen otel, giderek Gemlikli’ 
ye kapandı.

Sahipleri Belediye ve Ticaret 
Odası ile sorunlar yaşanmaya 
başladı.

Mahkemelik oldular. Bir ara 
otele çeki düzen verildi ama 
sonu gelmedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Bur 
sa Serbest Bölgesi’nin Gemlik’e 
açılmasından sonra büyük 
yoğunluk yaşamağa başladı.

Daha geniş yere ihtiyaçları 
vardı.

Belediye ile birlikte, işlet
mecinin oteli gereği gibi işlete- 
memesi nedeniyle tahliyesini 
istedi.

Belediye bu konuda gerekli 
hassasiyeti göstermeyince, bu 
kez TSO yönetim kurulu, 
Belediye den yüzde 50 hissenin 
kendilerine satmasını istedi.

Dünkü Belediye Meclisinde, 
bu istemin mecliste okunması 
üzerine Meclis üyeleri buna

karşı çıktılar.
Ticaret ve Sanayi Odası’ın 

hisselerin satın alınması benim
sendi.

Konu komisyona havale edil
di.

Görüyorsunuz, bir anda Tibel 
Otel paylaşılamayan mülk haline 
geldi.

Ben, daha önce de yazmıştım.
Bu Otel’in artık ilçeye yararı 

olmadığını.
Çünkü kendini yenileyemi 

yor..
Ticaret ve Sanayi Odası ve 

Belediye bu mülkü ortak kullana 
bilir.

Belediye de 20-25 memur kal 
dı. Belediye de buraya taşın
abilir.

Kimileri Tibel yıkılsın diyor.
Bence bu yanlış olur.
Yol veya kordon olması iste 

niyorsa, bençe buna gerek yok. 
Deniz kenarında kapalı alan di 
yorlarsa, Belediye mülkleri olan 
tüm gazinolar, çay bahçesi 
olmaktan çoktan çıkarıldığını 
görmüyorlar mı?

Her biri kapalı kahvehanelere 
dönüştü.

Bir de dev ekranda maç izle 
tilen yerlere...

Belediye ile Ticaret Odası, 
pay kavgası edeceklerine öneri 
me bir kulak verseler.

Ticaret Odası ve Borsası 
Antalya fuarına katılıyor

Yelda Baykız’a
Gemlik Rotaract’tan

başarı ödülü
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası’yla 
birlikte Anfaş Food 
Product Fuarı’na 
katılma kararı aldı. 
Fuar organizasyon
larının devam 
ettiğini bildiren 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, 6-9 Şubat 
2008 tarihleri 
arasında Antalya da 
açılacak olan 
fuara üyelerinin 
katılmasını istedi. 
“Gemlik Zeytini 
ve Gemlikimizin 
tanıtımı için start 
verdiğimiz günden 
bu yana bir çok 
fuar organizasyon
larına katıldık. 
İlçemizi ve 
Zeytinimizi en 
iyi şekilde tanıttık 
ve tanıtmaya 
devam edeceğiz.”

Foodprodutt 
L ANTALYA 2008

dedi
Kemal Akıt, 
“Gıda sektörünün 
tüm ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek 
katılımcı profilini 
içeren, 
başta Akdeniz 
Bölgesi olmak 
üzere yurt içinden 
ve yurt dışından 
her yıl on binlerce 
gıda sektörü 

profes yonellerini 
ağırlayan Anfaş 
Foodproduct 
Fuarı’na katılma 
kararı aldık.
İsteyen üyelerimiz 
fuarı gezmek için 
de gelebilirler.
Bunun için katılım 
davetiyelerini 
Odamızdan 
almalılar.” 
şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
50. toplantısını 
gerçekleştiren 
Gemlik Rotaract 
Kulübü, ilçemizde 
bulunan en aktif 
sivil toplum kuru
luşlarında biri 
haline geldi. 
Dönem Başkanı 
Ali Berker Akıncı 
ve kulüp üyelerinin 
başarılı çalışmaları 
her geçen gün 
daha da öne 
çıkıyor.
Gemlik Körfez 
Gazetesi'nde 
yazdığı köşe 
yazıları ve yaptığı 
çeşitli röportajlar
dan dolayı Yelda 
Baykız'a Gemlik 
Rotaract Kulüp 
adına Dönem 
Başkanı tarafından 
ödül verdi.
Ödül töreninde 
konuşan Akıncı, 
Baykız’ın başarıla 
rının devamını 
diledi.

Gemlik Rotaract Kulübü üyeleri 50. yemekli 
toplantılarında birlikte görülüyorlar

Yelda Baykız ise 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nden sonra 
aldığı bu ödülden 
dolayı onur duy
duğunu belirterek 
“Gemlik’in yararına 
olan her türlü 

olumlu çalışmanın 
arkasında olmaya 
devam edeceğim. 
Sizlerin beni 
ödüllendirmeniz 
bu konulara 
olan ilgimi arttıra
cak. " dedi.

mailto:kadrl_fluler@hotmall.com
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Genelkurmavi "K.lrak'ta 70 hedefi vurduk" Serbest Kürsü
Türk Hava Kuvvet 
leri'ne mensup 
savaş uçakları, 
Irak'ın kuzeyindeki 
Avaşin-Basyan 
ve Hakurk böl
gelerinde tespit 
edilen PKK/KON- 
GRA-GEL terör 
örgütüne ait hede
fleri, 04 Şubat 
2008 günü saat 
03.00'ten itibaren 
icra edilen etkili 
bir hava harekatı 
ile vurdu 
Genelkurmay 
Başkanhğı'ndan 
yapılan yazılı 
açıklamada,

"Hava taarruzu 
esnasında, 
istihbarat kay
naklarınca tespit 
ve teyit

edilen 11 adet 
hedef grubu (yak
laşık 70 hedef) 
ateş altına alınmış 
ve görevlerini

başarıyla 
tamamlayan 
uçaklarımız 
saat 15.15 
itibarı ile emniyetli 
bir şekilde üslerine 
dönmüşlerdir. 
Harekatta terör 
örgütüne ait 
olduğu kesin 
olarak teyit edilen 
hedeflere taarruz 
edilmiş; bölgedeki 
sivil halkın 
harekattan 
etkilenmemesi 
için azami has
sasiyet göste 
rilmiştir" 
denildi.

Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
başkanlığında 
toplandı.
Başbakanlıkla, 
ün Saat 11.35'de 
başlayan toplantıda 
iç ve dış gelişmeler 
ele alındı 
Devlet Bakanı

Mehmet Aydın'ın Ulusal Planı ile
Medeniyetler İttifakı ilgili olarak kabine

üyelerini 
bilgilendirdi. 
Toplantının 
diğer gündem 
maddeleri ise 
Avrupa Birliği 
müzakere süreci
ile Meclis'e 
gönderilmesi 
düşünülen yasa 
tasarıları olacak.

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-REKLANICILIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 

| HİZMETİNİZDEYİZ

’ls*ICaiBoıaSoUktakWğıNo:3BGEHLİKTel:|Oİ24)M3«Sna:.m

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com

Bağırmak....
Bağırmak hayatımızın çeşitli alanlarında 

karşımıza çıkan bir aksiyondur, 
insanoğlu şüphesiz içinde bulunduğu 
duruma göre tepki verir.

Kimi zaman bir korkuyla, kimi zaman bir 
harekete karşılık olarak bu tepkiyi 
sergiler.

Gelin önce günlük yaşam içinde sık kar 
şılaştığımız bu davranış biçimimizle ilgili 
diyaloglardan ilkini anımsayalım.

Kimi zaman da hakaret olarak algılandı 
ğından örneğin "ne bağırıyorsun sağır 
mıyız?" şeklinde karşımızdakine benzer 
biçimde iade ettiğimiz davranış anında 
doğar.

Bağırmak fiiliyle ilgili can alıcı sözler...
Bağır bağır bağırıyorum koşun kurşun 

eritmeye çağırıyorum diyor "Kerem Gibi" 
adlı şiirinde Nazım Usta.

Buradaki eylem politik bir çağrıyı ifade 
eder ve çok anlamlıdır.

Bağırmanın yaşamdaki halleri...
Bağırmak eyleminin bizde nasıl 

dönüşümleri oluyor ya da ne kazandırıp 
bize ne kaybettiriyor...
Yüksek sesle sesleniş sinirlenmek 

sonucunda sesi fazla yükseltmektir.
Kimi zaman bir bakıma kişinin kontrol 

den çıkma noktasıdır bağırmak.
Bireyin kendini ifade ediş çabasında 

sesle ilgili yani modülasyon sürecinde 
Î»Uİ? rHJKİd...

Karşımızdakiler bizi anlamadığında 
istem dışı olarak sesimizi yükseltebilir 
hatta haykırırız. Çoğu zaman ise bunu 
kabullenmeyip "ne bağırması ya bağır
mıyorum ki sadece söylüyorum" şeklinde 
sözler sarfederiz.
Aslında ifade edemeyiş anında gayri 

ihtiyari yapılan bir harekettir bu. Konuyu 
anlattığımızda karşı taraf anlamamışsa 
eğer biz de o gün sinirliysek bu eylem 
gerçekleşir. Ya da birine bir konu anlatı 
yorsanız ve bu konu size çok basit geli 
yorsa ve o kişi de anlamamışsa yine 
bağırmak eylemimiz gerçekleşebilir. 
Burada bir an önce konuyu anlaşılır kıl
mak isteğimiz bulunur oysa her insanın 
algılama sürecinin aynı ölçülerde gerçek
leşmeyeceğini akıldan çıkarmamak 
gerekir.

Kişilerin her biri aynı yöntemle anlaya- 
mayabilirler bağırmak o zaman kişiye 
baskı yapar, konsantrasyon bozar hatta 
gerginlik yaratır ve ters tepki olarak 
olumsuz sonuçla karşımıza çıkar.

Böylesi durumlarda başarısızlık kaçınıl
maz olur ve anlatamadığımıza üzülürüz, 
olaya yaklaşımımızın önemi büyüktür 
burada... Anlatırken ya da kendimizi 
ifade ederken o anki psikolojik durumun 
da önemi vardır. Bizler biliyorsak da 
karşımızdakinin bilmesine gerek yoktur.
Acelecilikte vardır. Sorulduğunda bura

da ne oluyor diye anlatmak istememe 
hali de vardır.

Bağırmak öfkenizi dışarıya boşaltmanın, 
kendinizi rahatlatmanın hatta bazen 
içinizdeki sıkıntı veya üzüntüyü söküp 
atmanın en kolay yoludur ama insanların 
kulaklarını tırmalamamak açısından bir 
odaya kapanıp yapmakta fayda vardır! 
Bencillikten uzak durmuş oluruz odaya 
gittiğimizde ve ortamdan uzaklaşırız ve 
düşünürüz neden bunlar oluyor diye 
kendi kendimize sorarız. Bu durum bir 
bakıma olayları gözden geçirmektir.

Devamı yarın

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Bursa, Torino ile kardeş şehir oluyor
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İtalya'nın Ankara 
Büyükelçisi Carlo 
Marsili, Bursa 
Valisi Şebabettin 
Harput'u makamında 
ziyaret ederek, 
Bursa ile Torino'nun 
kardeş şehir 
protokolü imzalaya
cağını bildirdi.
Valilik binasında 
gerçekleşen 
ziyarette konuşan 
Büyükelçi Carlo 
Marsili Türkiye 
ile kültürel ve ticari 
anlamdaki ilişkilerin 
daha da iyi olması 
için bu protokolün 
imzalanmasının 
önemli olduğunu 
ifade etti. İtalya ile 
Türkiye arasında 
özellikli münase
betler olduğuna 
dikkati çeken 
Marsili, "Bursa 
Fahri Konsolosumuz 
Oya İzmirli 

başkanlığındaki 
bir delegasyon 
bu konuyla ilgili 
Torino'ya gidecek. 
Bu protokolde 
özellikle ticari ve 
kültürel alanlar 
ön planda olacak. 
Bu aktiviteler bir 
müddet geçtikden 
sonra iki şehir 
arasındaki gerçek 
protokol imza
lanacak. Bu protokol 
çerçevesinde iki 
şehrin üniversiteleri 
başta olmak üzere, 
hem kültürel açıdan, 
hem üniversiteler 
arasında iş birliği 
sağlanacak.
Ticari açından 
baktığımızda ise 
iki ülke arasındaki 
gelişmeler daha 
sıklıkla yapılacak. 
Türkiye ile İtalya 'nin 
büyük şehirleri 
arasında kardeşlik

yapılan 4. şehir 
Bursa olacak.
Bursa ile Torino'dan 
önce İstanbul- 
Venedik, Ankara- 
Roma ve İzmir- 
Ancona arasında 
kardeş şehir 
protokolü 
imzalanmıştı" 
dedi.
Kendisi için 
Türkiye'nin yerinin 
ayrı olduğunu 

kaydeden Marsili, 
"Çünkü eşim Türk. 
İtalya'nın Türkiye'ye 
olan bakışı ve tavrı 
çok uzun senelerdir 
aynen devam etmek
tedir. İster sağ bir 
hükümet olsun ister 
sol bir hükümet 
Türkiye'ye olan 
tavrımız değişmeye
cektir. Biz Türkiye ile 
daha yakın ilişkiler 
içerisinde olmamız 

gerektiğine inanı 
yoruz. Biz 
Türkiye'yi Avrupa 
Birliği'nde görmek 
istiyoruz. Bizim 
görüşümüz 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'nde olmasının 
şart olduğu 
yönündedir. Biz 
Türkiye'nin ticari 
ilişkilerinde 3. 
partneriyiz. Aslına 
bakarsak 2. bile 
diyebiliriz, çünkü 
2. sıradaki Rusya 
ile gazdan kay
naklanan ilişkiler 
var" diye konuştu. 
Türkiye'nin İtalya 
ile olan ilişkilerinin 
yolunda gittiğini 
kaydeden 
Bursa Valisi 
Şebabettin 
Harput ise, 
"Akdeniz'e 
kıyısı olan iki 
ülkeyiz. Hatta

Başbakanlık 
seviyesinde 
ilişkileri olan iki 
büyük ülkeyiz. 
Bu bağlar iki 
devletin de her 
kademesinde 
devam etmektedir. 
Özellikle otomotiv 
sektörü ile ilgili 
iş birliği içinde 
olduğumuz 
çalışmalar var. 
İtalya'nın tekstil 
alanında ve diğer 
alanlarındaki 
çalışmalarının da 
başarılı olduğunu 
düşünüyorum. 
Biz İtalyanları 
seviyoruz ve 
Avrupa Birliği 
karşısındaki 
duruşlarını da 
yakından izliyoruz. 
Bu ziyaret bizleri 
çok memnun etti" 
diye kaydetti.

İşsiz kadınlara ve gençlere is fırsatı
Türkiye İş Kurumu 
yeni hibe planıyla 
işsiz kadınlara ve 
gençlere istihdam 
fırsatı sunuyor. 
Kadın ve gençlerin 
istihdamını ve 
işgücü piyasasına 
katılımını arttırmak 
amacıyla hazırlanan 
'Aktif İstihdam 
Terbirleri 2008 
Hibe Planı' projesi 
düzenlenen 
toplantıyla tanıtıldı. 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nda 
düzenlenen toplantı
da, 16 milyon 
Avro'su Avrupa 
Komisyonu, 4 
milyon Avro'su 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından 
olmak üzere toplam 
20 milyon Avro'luk 
projenin 28 ilde 
işsiz kadınlar ve 
gençlerin istihdam 
edilebilirliğini artıran 
projeler yoluyla 
dağıtılacağı belirtildi. 
Proje hakkında bilgi 
veren İş-Kur Genel 
Müdür Yardımcısı 
Kazım Yiğit, hibe 
planının amacının 
belirlenen illerdeki,

kadınların ve 
gençlerin istihdam 
edilebilirliğini 
arttırmaya yönelik 
aktif istihdam 
tedbirlerinin tasar
lanması ye uygulan
ması ile İş-Kur'un 
kurumsal kapa
sitesinin güçlendiril 
meşini hedefledik
lerini söyledi. Yiğit 
sunumunda, hibe 
planı ile kendilerine 
uygun iş alanlarını 
belirlemek, bir 
meslek edinmek ve 
niteliklerine uygun 
bir işe girmek iste 
yen kadın ve genç
lerin desteklenmesi, 
işgücü piyasası 
dışında kalan kadın 

ve gençlerin işgücü 
piyasasına katıl
malarına yardımcı 
olunmasının amaç
landığını dile getirdi. 
Yiğit, 2002 yılı kap
samında yürütülen 
aktif işgücü projesi 
nin hibe planı 
dahilinde; 32 milyon 
Avro'nun proje 
uygulayan kar amacı 
gütmeyen kurum ve 
kuruluşlara hibe 
edildiğini ifade etti. 
Ülke çapında hibe 
almaya hak kazanan 
245 projenin başarıy 
la uygulandığına 
dikkat çeken Yiğit, 
hedef gruptan top 
lam 48 bin 780 kişi 
nin bu projeden 

yararlandığını 
kaydetti.
İş-Kur Genel Müdür 
Yardımcısı Kazım 
Yiğit sunumunda 
şunları söyledi, 
'Hibe Planının teknik 
uygulamasında 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 
Türkiye İş Kurumu 
sorumlu olacak. 
Merkezi Finans ve 
İhale Birimi ise, 
ihalelerin yürütülme
si, tekliflerin değer
lendirilmesi, kontrat
ların yapılması ve 
ödemelerin takip 
edilmesinden 
sorumlu olacak. 
Aktif istihdam ted
birleri hibe planı 
için proje teklifi 
sunabilecek kuru
luşların kar amacı 
gütmeyen kurum ve 
kuruluşlar olması 
gerekiyor. Buna gö 
re, sivil toplam kuru
luşları, il özel idare 
leri, köylere hizmet 
götürme birlikleri, 
belediyeler, sanayi 
ya da ticaret odaları, 
esnaf ve sanatkarlar 
odaları, meslek ör 
gütleri, üniversiteler, 
organize sanayi böl

geleri, mesleki ve 
teknik eğitim kuru
luşları, kobi temsilci 
si kuruluşlar, işçi ve 
işveren sendikaları, 
kar amacı gütmeyen 
kooperatifler ve halk 
eğitim merkezleri 
proje teklifi sun
abilecekler. Böylece 
ülkemizin en önemli 
sorunlarından biri 
olan istihdam ve 
işsizlik sorununun 
çözümlenmesinde, 
tüm ilgili toplum 
kesimlerinin işbirliği 
ve katkısı sağlanmış 
olacak. Aktif istih
dam tedbirleri hibe 
planında bir proje 
için tahsis edilebile
cek hibe tutarı 
50 bin Avro ile 
400 bin Avro 
arasında olacak. 
Kabul edilecek 
projelerin büyük
lüğüne göre 
değişmekle birlikte, 
ortalama olarak 
80-100 arasında 
projenin hibe alması 
beklenmektedir.' 
Hibe Plam'nın 
İstanbul, Bursa, 
Tekirdağ' Sakarya, 
Kocaeli, İzmir, 
Manisa, Denizli,

Aydın, Antalya, 
Balıkesir, Ankara, 
Kayseri, Konya, 
Zonguldak, Çorum, 
Samsun, Sivas, 
Trabzon, Eskişehir, 
Diyarbakır, Gazian 
tep, Şanlıurfa, Hatay, 
Mersin, Adana, 
Kahramanmaraş ve 
Malatya illerinde 
uygulanacağı 
belirtildi. 17 Ocak 
2008 tarihinde 
çağrısı yapılan 
Hibe Plam'nın son 
başvuru tarihi 
16 Nisan 2008 
çarşamba günü saat 
17.00'de sona ere
ceği ifade edildi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Reşat Morali 
Toplantı Salonunda 
düzenlenen toplan
tıya, İŞ-KUR Genel 
Müdürü Namık Ata, 
İŞ-KUR Genel Müdür 
Yardımcısı Kazım 
Yiğit, Merkezi Finans 
İhale Birimi Başkanı 
Muhsin Altun, 
Avrupa Birliği 
Delegasyonundan 
proje yetkilileri ve 
çeşitli meslek gru
plarından yetkililer 
katıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Alkollü şahıs 
kendini bıçaklayınca 

lastanelik oldu

Elektrikli battaniye 
bir evi Idil etti

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
alkol alan bir kişi, 
bıçakla kendini 
yaralayınca 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Baruthane 
Mahallesi Karpuzcu 
Sokak'ta alkol alan 
Ömer B. (24) isimli 
kişi, alkolün de 
etkisiyle bıçakla 
kendini yaraladı.

Birlikte alko 
aldığı arkadaşını 

vwdu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi, birlikte alkol aldığı 
arkadaşını tabancayla vurdu. Yaralanan kişi, hastaneye kaldırılır 
ken zanlı polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tuzpazarı Mahallesi Alan Sokak'ta birlikte 
alkol alan Recep P. (48) ile arkadaşı Volkan P. (30) henüz bilinme 
yen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya 
dönüşmesiyle Volkan P., Recep P.'i tabancayla vurdu. Sol dizinden 
yaralanan Recep P., hastaneye kaldırılırken zanlı Volkan P., polis 
tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sol kolundan 
yaralanan Ömer 
B., olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis Ambulansı 
tarafından Yüksek 
İhtisas Araştırma 
ve Eğitim Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Yaralının sağlık 
durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma devam ediyor. 

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde elektrikli 
battaneyi 
yüzünden 
çıkan yangında 
bir ev kül olurken, 
bir kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, önceki 
sabah 09.30 
sıralarında İnegöl 
ilçesi Süleymaniye 
Mahallesi İstiklal 
Caddesi üzerinde 
üzerinde meydana 
geldi. Elektrikli 
battaniyeden 

çıkan yangın kısa 
sürede tüm evi 
sardı. Çocuk 
odasındaki 
eşyaların 
tamamen kül 
olduğu yangına 
itfaiye ekipleri 
kısa sürede müda
hale etti.Olayda 
Murat Ramanh ( 
19) yaralanarak 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayla 
alakalı soruşturma 
sürüyor.

Organlarıyla 4 
kişiye hayat veren 

kadının katiline | 
müebbet hapis

Bursa'da, 5 ay önce 
beyin ölümü gerçek
leştikten sonra 
organları 4 kişiye 
hayat veren genç 
kadını ifade verme 
diği için başından 
vurarak öldürdüğü 
iddia edilen sanık, 
müebbet hapis ceza
sına çarptırıldı. 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"nitelikli adam 
öldürme, silahla 
tehdit ve 6136 sayılı 
Ateşli Silahlar 
Kanunu'na muhale
fet" suçundan ağır
laştırılmış müebbet 
hapsi talep edilen 
M.A. (33), bugün son 
kez hakim karşısına 
çıktı. Zorla 
kaçırıldığını iddia 
edip Samsun'daki 
bir karakola sığınan 
S.G.B. ile aralarını 

düzeltmesi için ifade 
vermeye zorladığı 
Döndü Püsküllü’yü 
(24), buna karşı çık
tığı için başından 
silahla vurarak 
öldürdüğü iddia 
edilen sanık M.A., 
son sözünde piş
man olduğunu 
söyledi.
Yaralı olarak getir
ildiği hastanede 
beyin ölümü gerçek
leştikten sonra 
organları 4 kişiye 
hayat veren maktule 
Döndü Püsküllü’nün 
duruşmaya müşteki 
olarak katılan annesi 
N.D. ile babası A.D., 
sanığın cezalandırıl
masını istedi. Acılı 
ailenin avukatı 
Rıdvan 
Demericioğlu, sanık
tan şikayetçi olduk
larını söyledi

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

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

&

I ACILSATlUKveKIRAUKLARINIZICfflBIZlARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

> DlIVAA U/tllIMA 4 nA m aakLaH COAA maO I/İMAİIİZ kztrt «IBursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE

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

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni 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
İTel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

ileni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı. 
Sezonluk Abone Fiyntı: M-YTL 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546 517 52 82
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Otomotiv ihracatında rekor
Otomotiv ihracatı 
hızlı artış trendini 
Ocak ayında da 
sürdürdü.
Büyük bölümü oto
mobil olmak üzere 
taşıtlardan oluşan 
ana sanayii ihracatı 
geçen yılın Ocak 
ayına göre yüzde 99 
artarak, 1 milyar 
360.3 milyon dolara 
yükseldi. Yan sanayi 
ihracatının aylık 
tutarı da yüzde 64'lük 
artışla 638.2 milyon 
oldu. Böylece sek
törün Ocak ayındaki 
toplam ihracatı 
geçen yılın aynıayına 
göre yüzde 86 artışla 
1 milyar 998.5 milyon 
dolara ulaştı.
Otomotiv Sanayicileri 
Derneği'nin (OSD) 
verilerine göre, ana 
sanayii ihracatı kap
samında Ocak ayında 
otomobil ihracatı 
yüzde 99 artarak 
721.1 milyon dolar, 
otobüs ihracatı 
yüzde 54 artışla 79 
milyon, diğer 
taşıtlardaki toplam 
ihracat da yüzde 

107 artışla 560.2 
milyon dolara ulaştı. 
Yan sanayiide 
ise iç ve dış lastik 
ihracatı yüzde 40 
artışla 86.1 milyon, 
akümülatör ihracatı 
da yüzde 229 
artışla 12.7 milyon 
dolara ulaştı.
Bu gelişmelerle 
1 milyar 998.5 milyon 
dolara ulaşan 
sektörün toplam 
ihracatı, Türkiye'nin 
Ocak ayında 
9 milyar 820.2 
milyon dolar olan 
toplam ihracatının 
yüzde 21.9'unu 
oluşturdu.
-SEKTÖR NET 
İHRACATÇI OLDU 
1996-2000 döne
minde yıllar itibariyle 
otomotivde ithalat 
ihracattan daha yük
sek gerçekleştiği için 
toplam 13 milyar 735 
milyon dolarlık dış 
ticaret açığı ver
ilirken, 2001-2007 
döneminde ise 2 mil
yar 520 milyon dolar 
dış ticaret fazlası 
elde edildi.

o- Ağrı Hamur Nüfus Müdürlüğünden 
>^aldığım nüfus cüzdanım kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. Fevzi BARAN

SATILIK DAİRE
Manastır Kart Sitesi'nde 

3+1,135 m2 
Kombili, Doğalgazlı 

Deniz Manzaralı, 3. Kat 
SATILIK DAİRE 
118.000.00 - YTL

Tel: 0.505 547 83 58

KURBANLIK ve MLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİSMİZDEÛCREnEKESİMHEZlEriMİZVAira
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. 
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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel: 513 53 21)

KABADAYI 14.00 -
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30 -
ATLAS SİNEMASI 
BEYAZ MELEK

19.00 - 21.30
14.15 - 16.45 - 19.15-21.15

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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Emirsultan’da dönüşüm başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi kentin 
siluetini değiştiren 
kentsel dönüşüm 
projelerinden birinin 
daha startını verdi. 
Bursa ile bütünleşen 
değerleri korurken, 
tarihi mirasa da 
sahip çıkılan 
Emirsultan Proje 
si’nde yıkımlara 
törenle başlandı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Emirsultan 
Meydanı’nı gün 
yüzüne çıkaracak 
yıkımların başladığı 
törende yaptığı 
konuşmada Bur 
sa’nın çehresini 
değiştirecek yeni 
bir projenin daha 
hayata geçirildiğini 
kaydetti.
“Emirsultan semti 
açıkhava müzesine 
dönüşecek” 
Yatırımlarla yaşan
abilir bir Bursa’yı 
inşa ederken, tarihi 
değerlere sahip 
çıkma duyarlılığını 
da perçinlediklerini 
ifade eden Başkan 
Şahin, “Geçtiğimiz 

yılın temmuz ayında 
kentsel dönüşüm ve 
gelişim alanı olarak 
ilan ettiğimiz bu 
alanda; Emirsultan 
ve Hocataşkın 
mahallelerinin bir 
kısmı değişecek. 
Emirsultan Camii 
güneyinde yer alan 
taşıt yolunun kotu 
düşürülecek. 
Emirbuhari İlköğre
tim Okulu yıkılacak. 
2008-2009 eğitim 
öğretim yılında bu 
okulun öğrencileri 
öğrenimlerine yeni 
binalarında devam 
edecekler. 1979 
yılında yıkılan Emir 
Buhari Tekkesi 
yeniden inşa edil
erek, kitap-kafeterya 
olarak hizmet vere
cek. Tüm hak sahip
leri ile görüşmeler 
tamamlandı. Hiç 
kimseyi mağdur 
etmeden bu projeyi 
bitireceğiz. Proje 
tamamlandığında, 
hamam müzesi 
olarak restorasyonu 
devam eden 
Emirsultan Hamamı 
ile bir bütünlük

sağlanmış olacak. 
Camisiyle, hamam 
müzesiyle, kitap 
kafesiyle, Bursa’nın 
uzun yıllar simgesi 
olan erguvan 
ağaçlarıyla, cami ile 
hamam kısmını 
bağlayan köprü
leriyle burası bir 
açık hava müzesine 
dönüşecek” diye 
konuştu.
Otopark çilesi 
bitecek
Projenin hayata 
geçirilmesi için 
yıkılacak konut ve 
dükkanların yerine 
55 konut ve 10 

dükkan inşa edile
ceğini ifade eden 
Başkan Şahin, 
alışverişten kültüre, 
tarihi ve dini yapılar
dan modern mimar
lığa kadar geniş 
bir yelpaze ile 
Bursa’nın ferah 
bir alana daha 
kavuşacağını söyle
di. Dönüşüm pro
jesinin Emirsultan’a 
hem sağlıklı bir 
yerleşim düzeni 
sağlanacağını, 
hem kentsel yaşam 
düzeyini artıracağını, 
hem de yerli ve 
yabancı ziyaretçi

lerin gözdesi haline 
gelecek bir prestij 
noktası olacağını 
ifade eden Başkan 
Şahin, “Bölgenin 
araç yoğunluğu da 
hesaplanarak mey
danın altında 200 
araç kapasiteli bir 
otopark tasarlandı. 
Yaklaşık 3000 metre 
karelik bir alanı kap
sayan meydanda, 
süs havuzları, çiçek 
bahçeleri ve yoğun
lukla erguvan ağaç 
ları olmak üzere 
küçük ağaçlar ve 
oturma grupları 
olacak. Emirsultan, 

meydanı, tarihi ve 
kültürel yapılarının 
yanı sıra sosyal 
alanlarıyla yaşayan 
bir merkez olacak” 
dedi. Yıkımlarla 
Emirsultan Proje 
si’ndeki yıkım 
çalışmalarının 
startını verdiklerini 
anlatan Başkan 
Şahin, yaz aylarının 
başında da 
inşaatların temelinin 
atılacağını, projenin 
2009 yılının ilk 
aylarında tamamlan
masının planlandı 
ğını söyledi.

Askeri okul başvurusu başlıyor
Türk Silahlı 
Kuvvetlerine bağlı 
Askeri liseler ile 
Bando Astsubay 
Hazırlama Okullarına 
başvurular 11 
Şubat’ta başlayacak. 
Genelkurmay 
Başkanlığı’nın 
internet sitesinde 
yer alan duyuruya 
göre, Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri 
Komutanlıkları adına 
Askeri Liseler ile 
Bando Astsubay 
Hazırlama 
Okullarında öğrenim 
görmek isteyen 
öğrenciler için 
Öğrenci Seçme

ve Yerleştirme 
Merkezi'nce 
(ÖSYM) 27 Nisan 
2008 tarihinde 
sınav yapılacak. 
Sınava başvurular 
11 Şubat’ta başlaya
cak ve 29 Şubat’ta 
sona erecek. 
Başvurular, il ve 
ilçe merkezlerinde 

bulunan ÖSYM 
sınav merkezi 
yöneticilikleri ile 
bazı ortaöğretim 
kurumlarında oluştu
rulacak Başvuru 
Merkezleri tarafın
dan internet 
aracılığıyla alınacak. 
Başvuru merkezleri 
ÖSYM'nin 
http://www.osym.go 
v.tr internet adresin
den yayınlanacak. 
Başvurmak isteyen 
adayların şu 
koşulları taşıması 
gerekiyor:
“-Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşı ve erkek olmak, 

-2004 yılında ilköğre
tim okulundan 
mezun olmak, 
-En fazla 16 yaşında 
olmak,
-Halen Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı 
ilköğretim 
okullarının, 8. 
sınıfında okuyor 
olmak ve 2008 yılı 
Haziran döneminde 
doğrudan mezun 
olmak
-Okul bitirme dere
cesi Askeri Liseler 
için 3.50, Astsubay 
Hazırlama Okulları 
için 3.00 olmak.” 
Adaylar, diğer 
koşulları sınav 

kılavuzundan 
öğrenebilecekler.
Yazılı sınav 
sonuçları, 2008 
Mayıs ayının son 
haftasında adayların 
adreslerine gönder
ilecek olan sınav 
sonuç belgesiyle 
bildirilecek.
HARP OKULLARI VE 
MESLEK YÜKSEK 
OKULLARINA 
ÖĞRENCİ ALIMLARI 
Harp okulları, 
Gülhane Askeri Tıp 
Fakültesi ile astsub
ay meslek yüksek 
okullarına başvuru 
koşulları da 
belirlendi.

Adaylarda, Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşı olma, hazırlık 
sınıf okutulan lisel
erden mezun olanlar 
için en fazla 20 
(1988 ve sonrası 
doğumlu), diğer 
liselerden mezun 
olanlar için en fazla 
19 (1989 ve sonrası 
doğumlu) yaşında 
olma şartları 
aranıyor.
Adaylar 
Genelkurmay 
Başkanlığı’nın 
www.tsk.mil.tr inter
net adresinden 
detaylı bilgiye 
ulaşabilecek

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

i '

*1 H 11i ı

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

I

http://www.osym.go
http://www.tsk.mil.tr
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Et ‘benleri tehlikeli inidir?
Et benleri tıbbi olarak 
zararsız oluşumlar 
olmakla birlikte, 
estetik açıdan ciddi 
kaygılar uyandırıyor. 
Et benleri tıbbi olarak 
zararsız oluşumlar 
olmakla birlikte, 
estetik açıdan ciddi .>•, 
kaygılar uyandırıyor. 
Et benleri, deri 
renginde veya kah 
verengi olup ufak 
saplarla deriye 
bağlantılıdır.
Ancak, bazen leblebi 
veya ceviz büyük
lüğünde veya deriye 
yapışık toplu iğne 
büyüklüğünde 
oluşumlara da rast

Turpun kırmızısını seçin
Kırmızının yanı sıra ■ 
son yıllarda Japon 
turpu olarak da bili
nen beyaz turp üreti
mindeki artışa rağ-' 
men, uzmanlar sağlık 
için turpun kırmızısını 
öneriyor.
Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Balcalı 
Hastanesi diyetisyeni 
Özgen An'ya göre, 
ataların geçmişten 
günümüze kadar halk 
arasında sıkça kul
lanılan "turp gibi 
sağlam" sözünün, bu

lanır. En sık rast
landıkları bölgeler ise 
gözkapakları, 
koltukaltları, kasık 
gibi sürtünme alanları 
sırt ve göğüs 
bölgesidir.
NASIL BİR TEDAVİ? 
Dr. Ayşe Özboya, 

sebzenin sert yapısı 
nın yanı sıra içeriğin
deki vitamin değer
lerinden kaynaklanı 
yor.C vitamini, kalsi 
yum, potasyum ye 
demir kaynağı turp, 
cildi güzelleş tirip, 
bağışıklık sistemim 
ğüçlendirme sinin 
yanı sıra çok sayıda 
hastalığa doğal şifa 
kaynağı olarak gös
teriliyor. Mide ve 
bağırsağı çalıştıran, 
sindirimi kolaylaştı 
ran, öksürüğe, roma

tedaviyle ilgili olarak 
"Genelde elektrokoter 
sistemiyle yakılma 
işlemi uygulanır; ki 
bu son derece . 
başarılı ve etkili bir 
yöntemdir.
Bu işlemden önce 
ağrı duyulmaması 

tizmaya ve damar 
sertliğine iyi geldiği 
yaygın olarak bilinen 
turp, bağırsakları 
adeta dezenfekte 
ediyor, kabızlığı gide 
riyor. Turpun en bü 
yük özelliği ise içep 
iğindeki antlpksidan 
etki. Bu etki kırmızı 
turpta, turba rengini 
veren maddenin içer
iğinden dolayı beyaz 
turptan daha fazla 
bulunuyor.
Turpun antioksidan 
etkisi, vücutta 

için kremle veya 
ince uçlu 
iğnelerle anestezi 
uygulanır.
Eğer çok sayıda et 
beni varsa, benli 
alana krem sürülerek 
30 dakika gibi bir 
sürede yeterlLJ 
uyuşması sağlanır. 
İşlem 10-15 
dakikada sona 
erer ve sonrası ağrı 
hissi gelişmez. 
Birkaç gün içinde 
kabuk gelişir ve 
3-5 gün içinde 
düşer. Benler 
iyileştikten sonra 
iz bırakmazlar' 
diyor.

kanser hücrele 
rinin oluşumunu 
engelliyor. Bu 
kanser türleri arasın
da ise akciğer ve 
kalın bağırsak 
kanserleri ilk sırada, 
yer alıyonTurpun 
içeriğinde yüksek 
oranda bulunan 
folik asit ve demir 
vitamini kansızlığa 
iyi geliyor.
Bu nedenle turpu 
hamile kadınların 
mutlaka 
tüketmesi öneriliyor.

Kilo erkeği daha 
çabuk öldürüyor

VKV Amerikan Hasta 
nesi Endokri noloji 
Diyabet ve Metabo 
lizma Uzmanı Dr. 
Tahir Haytöğlu, "Obe 
zite kadınlarda daha 
yaygın ancak obezite 
sonuçü'ortaya çıkan 
hastalıklar ve ölüm 
oranlarına bakıldığın
da erkeklerde durum 
çok daha vahim" 
dedi.
Araştırmalar, obezite 
nin kadınlarda daha 
yaygın olduğunu 
ortaya koyuyor. 
Ancak aşırı kilo 
nedeniyle ölüm oran
ları erkeklerde daha 
fazla. Kilo fazlalığı ve 
obezite gidşrek artan 
oranlarda görülen bir 
toplum sağlık 
sorünu. Obezite, tan
siyon, şeker hastalı 
ğı, yüksek kolesterol 
ve bunlara bağlı 
olarak gelişen kalp 
damar hastalıkları, 
kalp krizi gibi hasta 
lıklara neden oluyor. 
Bir kişinin obez olup 
olmaması karın böl
gesinde, iç organları 
saran yağlanmanın 
en basit şekilde 
değerlendirilmesi bel 
çevresinin ölçülmesi 
ile mümkün.
Erkeklerde 102 cm. 
üzeri, kadınlarda ise 
88cm üzeri yüksek 

risk grubu olarak 
kabul eğiliyor. 
Bir diğer ölçüm şekli 
de bel - kalça çevresi 
oranının alınması. Bu 
oran 0,85 üzerine çık
tıkça riskin arttığı 
görülüyor. Toplum 
geneline bakıldığında 
kilo fazlalığı ve 
obezite kadınlarda 
daha yaygın. Oysa ki 
obezitenin doğur
duğu kronik hastalık
lar ve bunun sonucu 
gelişen kalp-damar 
hastalıkları ve ona 
bağlı.ölümlere 
bakıldığında erkek
lerde durumun daha 
kötü.. Yağ dokusunun 
(adipoz dokusu) 
dağılımı bir kadın ile 
erkek arasındaki, ilk 
bakışta görülebilen 
en önemli farklardan 
biridir. Erkekler kilo 
aldıklarında yağlan
ma göbek tarafında 
olma eğiliminde iken, 
bu kadınlarda daha 
çok kalça, kol ve 
bacaklarda olur. Bu 
farka* sebep olan şey 
ise Öştrojen (kadınlık 
hormonundur. Östro- 
jen eksikliği durumu 
olarak da tanımlan
abilecek menopoz 
dönemiyle beraber, 
yağ dağılımındaki 
fark da ortadan 
kalkar.”

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
Yenikapi (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova . (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
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 51 3 12 12
Ay'dın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 514.47 71

.Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgâz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz ' 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________51417 00

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

BELEDİYE
Santral ' 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. .513 45 21 -122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza ' Yalnyz 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

5 Şubat 2008 Salı 
ÖZER ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı No: 18 
TEL: 513 56 82 -GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2971 

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 Fa* : 513 35 95 GEMLİK 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günle, i yayınlanmaz)
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* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLERİ
• LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK I

* 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 DUYARU 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 

l60m2 dublex daireye geniş seçenek.

............... KAPALI OYUN PARKI
Sitenin kensıne ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, ı 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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TibEl oteI kARşısı ? CSM: 0.557 706 76 05
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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 Fax: 513 33 50

Gemlik-Yelken Kulübü sporcularımızdan Tuğba Öksüz ile Haşan Sal Milli Takımda yarışacaklar

İki yelkencimiz 
Milli Takıma seçildi

Gemlik Yelken Kulübü sporcularımızdan Tuğba Öksüz ile 
Haşan Sal 21-31 Ocak 2008 tarihleri arasında yapılan Bodrum 
Yalıkavak Bosch Yarıyıl Kupası yarışlarında başarıya imza atarak 
Milli Takıma seçildiler. Yelkencilerimizden Haşan Sal genel klas
manda 10. olurken, Tuğba Öksüz ise kızlar kategorisinde 8. 
olarak milli takıma katılmaya hak kazandılar. Haberi sayfa 3’de

[Tuğba öksüz - Mehmet Turgut- Haşan Sal; 
ma am &£* mo

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmall.com

Güne Bakış akpet
Başarıya yelken açmak

Gemlikli iki yelkencimizin ulusal takımı 
alınması haberi beni sevindirdi.

Kayıkhane Tesislerinde iki yıldır yenider 
başlayan Yelken sporu çalışmaları bö 
semeresini verdi.

Haşan Sal ve kızımız Tı>$ba kut 
luyorum.

Hem çalıştırıcılarını, h^ı ailelerini, hen 
de Gemliklileri mutlu ettiler

Hangi spor dalında ulursa olsr , Gemili 
li bir kardeşimizin, ulusal * 'a girmesi 
bu kentin insanını mutlu e*
-Devamı sayfa 5'de

|T LPG /)î 

■ ■ SAŞLAMIŞTdî.1. ,

Dörtyol Mevki GemHk/HunaTel:0.224 513 30 33
Fola: 0.224 513 5101-0.533 437 36 63

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI 
EVLERE V€İŞYERLERİNE 
VAKİT SERVİSİMİZ OLUP 

TELEFON AÇMANIZ YETERLİDİR.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sizleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmall.com
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Bize ne oluyor?
"Ne oluyor bize?", hepimizi çok ilgilendiren bir

soru.. ' ■ ■
Dolayısıyla bu, ortaklaşa yaşadığımız dünyaya 

ilişkin bir sorudur. "Biz"den ne anlıyorsak, ona ilişkin 
bir sorudur.

"Biz" kavramı ne kadar genişlerse, "biz"den ne anlı 
yorsak, sorunun boyutu da o. denli genişliyor.

Biz kimiz? Biz, bu Anadolu'da yaşayanlar mı? Biz, 
dünya vatandaşları mı? Biz, bütün evrene ait olanlar 
mı? Biz'i ne denli genişletirseniz, sorunun boyutları 
da o denli genişliyor.

"Bize ne oluyor?" sorusu diğer açıdan bakıldığında 
büyük bir şok sorusudur. Yaşayıp giden insanın çok 
fazla sormadığı bir şeydir veya-arada çok ufak takın
tılar için sorulan, daha doğrusu bize değil de belki 
başkalahna sorulan bir soru olabilir.

"Bize ne oluyor?" sorusu, başka çağrışımları da 
içinde taşıyan bir sorudur ."Bize ne oluyor?" sorusu, 
"Ne ile karşı-karşıya geliyoruz, başımsa ne gelmekte, 
pe gibi dönüşümler geçirmekteyiz?S;»cünkü "Bize r,e 
oluyor?" sorusu, sanki çok hazırlıklı olmadığımız bir 
şeyle sanki karşılaşmışız da bu soruyu öyle sor
muşuz gibi bir sorudur.

Yaşamak, hep bir şeylerle uğramaktır. Yaşıyorsak 
bize hep bir şeyler olur.

Yani biz deyince Türkiye anlaşıhyorsa, "Bize ne olu 
yor?" acaba bundan on sene sonra Türkiye'nin hali 
ne olacak, acaba Türkiye bölünecek mi, Avrupa Birli 
ğine girerse nasıl girecek, neler değişecek, neler de 
ğişmeden kalacak, içinde bulunduğumuz coğrafyada 
ne gibi çatışmalar olacak?...

Ufak, kısa vadeli çıkarların ardında bir yere gitmek 
istemiyoruz, dünya ile birleşmek istiyoruz.

Onun için "Ne oluyor bize?" sorusunu şöyle de 
anlayabiliriz. "Biz" dediğimiz şeye ne oluyor? "Biz" 
diye bir şey söylüyorlar, ona ne oluyor? "Biz" diye 

| bir şey inşa etmeye, kurmaya çalışıyorlar. "Ne oluyor 
bize?" işte bunu sormamız lazım.

Çünkü, ileride bizlerin ömrü sınırlı ama bizden son 
ra bu topraklarda yaşayacak insanların, sağlıklı bir 
yaşam sürebilmeleri, onurlu, insan gibi yaşam süre- 
bilmeleri için, bu tip sorgulamalarla, kendi hayatımı 
zın eksik gediğini veya özürlerini bulmakla olanaklı 
dır diye düşünüyorum. Biz , "Geçmişe karşı değil 
sadece, geleceğe karşı da borçluyuz."

Bu topraklardaki hayatın güzel bir hayat olmasını 
istiyoruz. Bizim çocuklarımızın, torunlarımızın, torun
larımızın torunlarının ezik bir yaşam sürmesini iste 
miyoruz. Ve bizim'yaşadığımız bu dünyayı da anım
samalarım istiyoruz.

Biz bu dünyada yaşadık, bu dünyada acı çektik, 
sevindik, düşündük, ürettik, yazdık ve geçmişi oku 
duk, anladık, aktarmaya çalıştık, ama bizim evlatları 
mız bizim serüvenimizi, bizim yaşadıklarımızı hiç bil 
mezlerse, anımsamazlarsa, yok sayarlarsa, biz diye 
düşürülen tuzakta , bizim yok olmamız söz könusuy 
sa, o zaman çok yazık otacaktır.

Yüzlerce, binlerce yıllık serüveni olan bu topraklar
da yaşanan hayatın çok büyük bir zenginliği var. Ve 
bu zenginliğin çoğumuzun farkında değiliz. ,

-Hatta çoğu zaman kendimizi küçümseriz, dilimizi 
küçümseriz, geleneklerimizi küçümseriz, dinimizi 
küçümseriz, yaşam biçimimizi küçümseriz ama o 
zenginliği bu küçümseme yüzünden ve-bu zenginliği 
bu tip soruları sorup, gereğini yapamamak yüzünden 
yoksullaştırmış oluruz ve bu zenginliği insanlığa 
armağan etmemiş oluruz.

Asıl sorun o, insanlığa karşı, ayıp etmiş oluruz.
Ne olacak Türkiye..
Atatürk "ilelebet payidar kalacak" dedi ama payidar 

kalmayabilir. Hiçbir şey belki payidar kalmıyor; dün 
ya gezegeni de yok olacak, güneş sistemi de. Ama 
burada yaşadığımız hayatın anlamlı olabilmesi için, 
bu topraklarda çıkan hayatın insanlığa duyurulabil 
mesi lazım.

Yani, AvrupalI bize dudak büker, Amerikalı zaten 
adımızı bilmez, sadece bizi kullanmaya çalışır, 
komşularımız yanımızdaki Yunanlı bizi tanımaz, 
Ermeni doğru dürüst bilmez, Arap bir tuhaf bakar,..

Ve dolayısıyla bu topraklardaki hayat hiçbir şekilde 
ne komşularımıza sağlıklı bir biçimde taşınabiliyor; 
sanatıyla, edebiyatıyla, düşüncesiyle, folklörüyle ne 
de bütün dünyaya taşınmış oluyor.

Dolayısıyla 'Ne oluyor bize?' sorusunu gerçekten 
sorup, ne olduğunu anlayıp, ona göre "Biz" dediği 
miz şeyi yeniden kurmak ve bütün bu gezegendeki 
insanlarla nasıl elele tutuşacağımızı ve onlara ne 
verebileceğimizi yeniden gözden geçirmemiz 
gerekiyor.

Büyükşehir kaldırımlara 
bilboard koyuyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından İstiklal 
Caddesi’nin 
sonunda bulunan 
Gemlik Sahil 
Devlet Hastanesi 
önüne tanıtım 
için tjilboard 
konuluyor. 
Büyükşehir^ 
ğörüidüğll VjiSi 
şehrin çeşitli 
yerlerine konulan 
bilboardlarda 
ücret karşılığı 
firmalar reklamlarını 
yapabiliyorlar.
Yıllar önce yapılan 
kaldırımların 
bozulmasına 
rağmen yenilen
meyen ve 
insanların 
yağışlı havalarda 
yürümelerini 
engelleyen 
İstiklal Caddesi’nin 
kaldırımlarım 
yenilenmeler^»

beklenirken 
Büyükşehir 
Deîediyesi’nin 
bilboard yer
leştirmesi vatan
daşlar tarafından

yadırganıyor.
İlçe girişinde Sahil 
uevieı Hastanesi 
önüne konulan ve 
dört bölmeden 
oluşan bilboardlarda

Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yaptığı hizmetlerin 
de tanıtımlarının 
yapılması 
bekleniyor.

ffîUH'lİHlİIDIHltilHIli
bayYaş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

Balıkpazarı Mahallesi 
•102'2+1 normal daireler, 
12Q*m2^3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublek daireler, 
Toplam 24 Daire. 4 İşyeri
DışTephe 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 uarke. 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

SATIHK 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 dâireler.
BAYTAŞ İNCİ ŞİTESİ, 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, 1 10 m2, asma katlı işyeri

www.baytaslnsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Eaxx 513 -17 94

bayYa%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytaslnsaat.com.tr
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Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Gemlik Yelden Kulübü sporcularımızdan Tuğba Öksüz İle Haşan Sal MIHI Takımda yarışacaklar

İki yelkencimiz 
Milli Takıma seçildi

YauYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Yelken 
Kulübü 
sporcularımızdan 
Tuğba Öksüz ile 
Haşan Sal Bodrum 
Yalıkavak'ta yapılan 
yarışmalarda 
başarı göstererek 
Milli Takıma 
seçildiler.
27-31 Ocak 2008 
tarihleri arasında 
yapılan "Bodrum 
Yalıkavak Bosch 
Yarıyıl" kupasında 
Bursa'yı temsil 
eden Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuları 
gösterdikleri 
başarı ile 
çalışmalarının 
karşılığını aldılar. 
7 sporcuyla yarış
malara katılan 
Gemlik Yelken 
Kulübü, havanın 
aşırı fırtınalı 
olması nedeniyle 
ilk iki gün 
yarışamadılar. 
Son iki günde 
yapılan yarışmalarda 
Gemlik Yelken 
Kulübü olarak 
bir ilke imza atan 
yelkencilerimizden 
genel klasmanda 
10. olan Haşan 
Sal ile Kızlar 
Kategorisinde 
8. olan Tuğba 
Öksüz Milli Takıma 
katılmaya hak 
kazandılar.
Mustafa Tezcan'ın 
kafile başkanlığında 
antrenör Önder 
Cesur ve 7 
yelkenciyle yarış
malara katılan 
Gemlik Yelken 
Kulübü standartların 
çok üstünde 
sponsor desteğiyle 
yarışmalara katılan 
İstanbul Yelken, 
Gökova Yelken 
ve Fenerbahçe 
Yelken kulüpleriyle 
mücadele ederek 
milli takıma sporcu 
vermesi Gemlik'te 
sevinçle karşılandı. 
Bugüne kadar 
Gemlik Yelken 
Kulübü’ne verilen 
maddi manevi 
desteklerle yarış

malara katılan 
yelkencilerimizin 
yarışmalara aynı 
gün gitmeleri 
yarış parkurunu 
yeterince tanıyama
ma riski yaşatırken 
maddi olanakları 
güçlü kulüpler ise 
bu yarışmalara 
en az 4-5 gün önce 
katılarak çalışma 
imkanı buluyorlar. 
Gemlik standartları
na göre çok üstün 
bütçelerle yarış
malara katılan 
kulüplerle başarıyla 
mücadele eden 
Gemlik Yelken 
Kulübü yarışmaları 

mazsınız..

etkileyecek hava 
şartları ve rüzgarı 
yeterince tanıya- 
madan girdikleri 
mücadelelerde 
gösterdikleri 
başarı az bütçeyle 
çok iş yapılmasının 
en büyük örneği 
oluyor.
Gemlik Yelken 
Kulübü'nün son 
olarak katıldığı 
Bodrum Yalıkavak 
Bosch Yarıyıl 
kupasına kafile 
başkanlığı yapan 
Mustafa Tezcan, 
yarışmalar ve milli 
takıma seçilen 
yelkencilerimiz

hakkında açıklama 
yaparken "Gemlik 
Yelken Kulübü’nün 
kısıtlı maddi imkan
larından dolayı 
bizler yarışın yapıla
cağı gün oraya gide
biliyoruz ve maale
sef yarışlara yorgun 
ve yarışma 
sahasının şartlarını 
bilmeden katılıyoruz. 
Yarışmaların sonu
cuna direkt etkisi 
olan kullanılmamış 
yelken açmak 
ilkesini maalesef 
biz uygulayamı
yoruz. Çünkü biz 
hala 3 yıl önce 
aldığımız yelkenlerin 
yırtık yerlerini 
tamir ettirerek yarış
malara katılıyoruz. 
Bütün bu olumsuz 
luklara rağmen aldı 
ğımız dereceler 
Gemlik'ten ve 
Bursa'dan daha 
fazla ilgiyi ve maddi 
yardımı hak ettiği 
mizi ortaya koyuyor. 
Tüm bu olumsuzluk
lara rağmen bizlere 
desteklerini esirge
meyen başta Gemlik 
Belediye Başkanı 
ve Yelken Kulübü 
Başkanımız Sayın 
Mehmet Turgut 
ile sponsorlarımıza 
canı gönülden 
teşekkür ediyor ve 
Milli Takıma seçilen 
Tuğba Öksüz ile 
Haşan Sal'ın 
Gemlik'i en iyi şe 
kilde temsil edecek
lerine inanıyorum" 
şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi....
Cumhuriyet Halk Partisi çalkalanıyor, 

sallanı yor.
Çünkü bu partide lider yok..
Resmi olarak bir lider var. Senelerdir 

var.. Deniz Baykal...
Üç seçim kaybetmiş, tabanla iletişimi 

kalmamış, eski teşkilat ve dinozor etrafı ile 
partiyi yaşatmak ve ileriye götürmek bu 
kadro ile mümkün değildir.

Cumhuriyet Halka partisi bu ulu çınar 
durmadan kan kaybediyor. Herkes görüy
or, söylüyor ama içine yerleşmiş, mevki 
kapmış, lider kadrosu duymamazlığa geliy
or, çeşitli bahanelerle kendi hatalarını, 
istenmemezliğini kapatmaya çalışıyorlar.

Arkadaşım halk sizi istemiyor.
Daha nasıl söylesin.?
Her seçimden yenik çıkıyorsun.
Kendi içinde biri birinizi yemekten 

dışarı ile ilgilenemiyorsunuz..
Bitaraf gözle partiye bakıyorum ,lider 

vasfını taşıyacak partiye ve halka yeni bir 
heyecan verecek kişiyi göremiyorum..

Hariçten gazel okuyan Sayın Mustafa 
Sarıgül ‘de, içeriden Haluk Koç ‘ta bu lid
erlik koltuğunu dolduramazlar.

Genç AKP bir sene içinde iktidara nasıl 
yürüdü ?.. Nasıl..

Dini konulara sahip çıkarak ve yeni 
isimlerle..

Şunu kabullenmeliyiz ki ‘Türkiye’de 
Laiklik halka yanlış anlatıldı ve bir nevi din 
düşmanlığı olarak bilerek gösterildi.

AKP’de bundan yararlanarak iktidar 
oldu.

Savaşta düşmanınla ayni silahlarla ve 
hatta daha da tesirlileriyle mücadele 
etmezsen kaybedersin.

Türkiye’de ağzınla kuş tutsan kıymeti 
yok.

Dini, imanı ağzına almazsan hiç oy ala
mazsın. Yanlış ama kazanan bu..

Öyleyse Cumhuriyet Halk partililer, 
alın size bir lider ismi..

Sayın Yaşar Nuri Öztürk.
Hani geçen seçimde aranıza aldığınız 

.sonrada lider kadronun korkup ayrılmak 
zorunda bıraktığı İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Yaşar Nuri Öztürk. Ayrıca Hukuk 
Fakültesi mezunu hukukçu, iyi hatip, 
mücadeleci, topluma kendini kabul ettir
miş, partili partisiz konuşmalarıyla bilhas
sa kadınları sürükleyen aydın, Atatürk 
Cumhuriyetçi si adam gibi adam..

AKP’nin dini hegemonyasına son vere
bilecek yeteneklere sahip, hiç değilse 
rakip olacak bir değer..

Sizler Sayın Erdal İnönü’nün dediği gibi 
biri birinizi yemekle uğraşırsanız, elinizde
ki değerleri göremezseniz, daha çok seçim 
kaybedersiniz.

Her seferde ensenize tokadı yersiniz.
Sizlerden ne köy olur ne kasaba.
Kendinize gelin hayalle değil, yaşayan 

halkı görün..
Atatürk’ün partisi olduğu için .Zoraki 

olarak verilen oyları bu defa verenlerde 
vermeyecekler..

Benden yazması, söylemesi...
İyisini sizler bilirsiniz değil mi?
Yanılıyorsunuz, tekrar düşerseniz kalka

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BUSKİ çalışmaları veriden başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
BUSKİ müteahhidi 
tarafından durduru
lan ilçe içindeki 
içme suyu hat 
döşeme çalışmalar 
yeniden başladı.

Dere boyunda 
başlatılan çalış
malarda Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Irmak Sokak ve 
çevresinde 200'lük 
içme suyu hattı 
döşeniyor. 
İçme suyu isale

ahtı yenileme 
çalışmalarının 
durdurulmasına 
tepki gösteren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
da tepkisini alan 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün

verdiği talimatla 
çalışmalarına 
yeniden 
başlayan BUSKİ 
Müteahhidinin 
tüm kanal içme 
suyu hattını 
yenileyeceği 
öğrenildi.

BUSKİ'nin başlattığı 
içme suyu yenileme 
çalışmalarının 
bitirilememesi 
nedeniyle ilçe 
içinde bir çok 
sokağın onarım 
çalışmalarının da 
yapılamadığı

gözlenirken 
çalışmaların 
bitirilmesiyle 
birlikte belediye 
tarafından 
asfaltlama 
çalışmalarının da 
başlayacağı 
öğrenildi.

Kars-Ardahan-Iğdır Derneği’nden AKP’ye ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kars-Ardahan- 
Iğdırlılar Dayanışma 
ve Yardımlaşma 
Derneği AKP İlçe 
Teşkilatını ziyaret 
etti. "Hep halkın 
içinde oldunuz" 
diyen Dernek 
Başkanı Şerafettin 
Demir ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve 
yürütme kurulu 

i üyeleri tarafından 
karşılandı. 
Dernek Başkanı 
Şerafettin Demir, 
derneğin faaliyetleri 
hakkında bilgiler 
verdi. AKP'den genel 
anlamda memnun 
olduklarını kaydeden 
Başkan Demir yerel 
için aynı düşüncede 
olmadıklarına dikkat 
çekerek, 'Sizi 

kamuoyundan da 
takip ediyoruz hep 
halkın içinde oldu 
nuz. Seçimden önce 
de seçimden sonra
da derneklerin ve 
sivil toplum kuru
luşların sorunlarını 
dinlediniz. Aynı anla 
yışı yerel de maale
sef göremedik' dedi. 
Gemlik'in yaşanabilir 
bir kent olması için 
her türlü desteği 
vermeye hazır 
olduklarını ve açık 
öğretim sınavlarının 
Gemlik’te yapılması 
gibi birçok sorunlara 
el atılmasından 
dolayı teşekkür eden 
Demir, denizin doldu 
rulmasına karşı ol 
duklarını, araç park 
yerlerinin olmasını 
ve boş alanların 
yaratılması için 
gerekli çalışmaları 
beklediklerini belirte

rek, yerel seçimlerde 
ilçenin sorunlarıyla 
yakından ilgilenen 
bir Belediye Başkanı 
beklediklerini ve 
bunun içinde gerekli 
desteği verecek
lerini söyledi.
GEMLİK MARKA

ŞEHİR OLMALI 
Seçimden önce de 
seçimden sonra da 
hep halkın içinde 
olduklarını ifade 
eden AKP İlçe Baş 
kanı Enver Şahin, 
Gemlik'in sorun-* 
larının çözümünde 

derneklerden sivil 
toplum kuruluşları
na, siyasi partilerden 
ilçede yaşayan her 
vatandaşa kadar 
herkesin üzerine 
düşen görevi yap
ması gerektiğini 
belirtti.

Dernek üyelerine 
Gemlik'te yapılanları 
anlatan Şahin, 
ilçeye yapılanların ~ 
da çok çabuk 
unutulduğunu 
belirterek, "AKP 
İlçe teşkilatı olarak I 
hiçbir zaman 
popilist davran
madık. Birileri gibi 1 
seçim yaklaştığında 
ortalara çıkmadık. 1 
Zaman zaman 
milletvekillerimizin 1 
de katıldığı ziyaret-1 
terimizi seçimden 1 
önce de seçimden 1 
sonra da gerçek- | 
leştirdik. Halkımız 1 
bunları iyi bilmekte. J 
Tek bir gayemiz 
var o da vatan
daşımızı aldat 
madan Gemlik'in 
yaşanabilir bir kent . 
olması ve kimliğini I 
bulmasıdır" açıkla- ı 
masını yaptı.

Gemlik Karf ez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’internette mgenlItatagaataİM

T MA “SUYUNU BOŞA J-MAİ HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Gemlik'in bir deniz kenti olma 
sına karşın, maalesef deniz spor 
larına karşı pek ilgisi yoktu.

Bir zamanlar bugün yelken 
sporu yapılan tesislerde ben de 
Yelken Spor Kulübü kurmuştum.

O günlerde de o tesiste bir 
yelken çalıştırıcısı ile birkaç 
Gemlikli çocuk optimistlere bi 
nerlerdi. Körfezde üç beş opti
mist görünürdü.

Bu sporun kitlesel olarak 
yapılması, daha çok Gemlikli 
çocuğun deniz sporlarından, 
yelken sporundan yararlan
masını dile getirmiştim.

Sonunda kabak benim başıma 
patladı.

Zamanın Spordan Sorumlu 
Bakanı Yüksel Çakmur, Gemlik’e 
geldiğinde kendisine, Gemlik’teki 
Bakanlığına bağlı tesislerden 
Gemliklilerin yararlanamadığını 
söylemiştim.

Bu eleştirimi dikkate alarak 
günün Bursa Spor İl Müdürüne 
emir vermiş, Kayıkhane tesis
lerinin canlandırılmasını 
istemişti.

Bölge Müdürü ise beni bulup, 
Tesisleri Gemliklilere vereceğini 
ancak, burada kağıt oyunları yani 
kumar oynatılmayacağım, kendi
lerinin denetiminde bir Yelken 
Kulübü kurulup Gemliklilerin 
çalıştırmasını istemişti.

Yok mok, dediysem de sonun-

Başarıya yelken açmak

Güne Bakış
Kadri GÜLER ' 

kadrl_guler@hotmall.com <. ,

da beni razı etti ve kulübü kur
dum.

Yıl 1979 idi sanırım.
Doktor Cahit Yorulmaz o 

zamanlar Azot'ta görevliydi. 
O’nu Kulüp başkanı yaptık. Ben 
yardımıcısı, Eczacı Cengiz 
Akdeniz, Ürer Konak, Doğan 
Alkaya, Rıza Kaya, Mustafa Toplu 
gibi isimlerle bir yönetim oluştu
rup, önce binayı onardık. Sonra 
taraşında koyteyli güzel bir açılış 
yapıp, çalışmaya başla mıştık.

Önce Kayıkhane tesisini hal 
ka açtık.

O yıllarda dolgu yeni yapıl
maktaydı. Her yer toz toprak için 
de. Optimist yok, para da yoktu.

Biz ise bölgeden optimist al 
mak için çabalarken, kış geldi ve 
ardından iktidar değişti.

Tabii Bölge Müdürü de değiş 
miş.

Bir haber aldık ki Bursa Gaze 
telerinde bizim Kayıkhane tesis
lerinin solculara verildiği, tesisin 
demirbaşları ile şehir içinde kah 
vehane açıldığı iddiası ortaya

atılmış.
Fırtınalar kopuyor..
Eski bölge müdürü beni aradı 

doğruluğunu sordu.
Olayın aslı astarı yoktu.
Bizim kulübe aldığımız masa 

ve sandalyeler, -işletici o gün
lerin genç bir futbolcularından 
Ender’di- kendine bir kahvehane 
açmış, bize sormadan kulübün 
20 sandalyesi ile 5 masasını 
oraya taşımıştı.

İş bundan ibaretti. Ama gel 
sen bunu gazeteciler anlat.

Masa başında haber yapıp 
ortalığı velveleye verdiler.

Biz de o günden sonra bir 
daha bu işle uğraşmadık.

Güzel başlayan bir hizmet 
atağı, iftira sonucu siyasete 
bulaştırılınca, yarım kalmıştı.

Yıllarca o tesis bakımsızlıktan 
harabeye döndü.

ilçe Spor Müdürlüğü yapıldı, 
yeniden Bölgeye bağlandı..

Bir türlü işlevsellik kazanama 
dı.

Ne zamana kadar, Borusan’ın 

desteğine kadar. I
İki yıldır, Kayıkhane Tesis 

terinde yeniden oluşan Yelken 
Spor Kulübü çalıştırıcıları ile bir
likte çocuklarımıza yelkeni ve 
denizi sevdiriyor.

Yurdun dört bir yanına gide 
rek yarışmalara katılıyorlar.

Başarılı sonuçlarla da dönü 
yortar.

Bu sevindirici değil mi?
Demek işin ucundan tutan 

oldu mu, gerekli tesis ve maddi 
destek verildi mi birşeyler olu 
yor.

Bugüne kadar herhangi bir 
Gemliklinin milli bir takıma 
sporcu verdiğini ben duymadım.

İlk kez iki çocuğumuz! yelken 
sporları dalında, Türkiye Yelken 
Milli Takımına alınıyor.

Bu bir başarıdır.
Bu başarılı çocuklarımızın 

arkasında duralım.
Kayıkhane tesisi daha düzgün 

hale getirilmeli, çalışmalar daha 
disiplinli olmalı.

Bu çocukarın bu başarısında 
en büyük pay mutlaka çalıştırıcı 
larındadır.

Bunu da unutmayalım.
Yelken sporuna gönül veren 

velileri de kutluyorum. Onlar bu 
konuda çocuklarını yalnız bırak
mıyorlar.

Hep birlikte başarıya yelken . 
açıyorlar.

Akıt'tan Kaymakam 
Baygül’e teşekkür

Kemal Akıt Mehmet Baygül
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, tüm etkinlik
lerine katılan 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül’e 
teşekkür etti. 
Bugün Antalya’da 
açılan Anfaş 
Foodproduct Gıda 
Fuarına katılan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası 
yetkilileriyle birlikte 
Antalya’ya giden 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül’ün 
tüm fuar açılışlarına 
katılarak kendilerini 
desteklediğini 
söyleyen Ticaret ve 

Sanayi Odası Baş 
kanı Kemal Akıt, 
şunları söyledi: 
"Sayın Kaymakamı 
mız Mehmet Baygül 
ilçemize atandıktan 
sonra bizlerin 
katıldığı her türlü 
etkinlikte yanımızda 
olarak bizleri 
destekledi ve 
moral verdi. 
Bugün Antalya da 
düzenlenen Gıda 
Fuarına katılan 
Odalarımızın yine 
yanında olarak 
desteğini sürdürü 
rüyor. Bu desteği 
nedeniyle kendi 
lerine sonsuz 
teşekkürlerini 
iletiyorum."

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Selim Şahin, Türkiye’nin bu 
ara türbanla yatıp, türbanla kalktığına dikkat çekti

Şak "Türbanla Tifte'yi Motf
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı 
Selim Şahin, 
"Türkiyenin kilitlen
miş sorunlarından 
biri olan türban 
Meselesi" ülkenin 
gündemine çeşitli 
nedenlerle suistimal 
edilerek giriyor 
ve her seferinde 
çözülemeden 
yeniden rafa 
kaldırılıyor" dedi. 
Gazetemize yazılı 
açıklama gönderen 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Şahin, 
Türkiye’nin bu 
ara türbanla yatıp, 
türbanla kalktığına 
dikkat çekerek, 
"Referandum 
söylemleriyle Cum 
hurun Başkanı tara 
fından Türk ulusu 
kamplara bölünmek 
isteniyor. Giderek 

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

artan yoksulluk, 
işsizlik, gelir dağılı 
mındaki adaletsizilik 
türban yoluyla 
unutturulmak 
isteriyor." dedi.
Türban’ın bir 
siyasal, islami 
bir simge olarak 
kadının erkekle ilişk
isinde eşit 
olmadığını, kadının 
erkeğin hizmetinde 
ikinci sınıf bir insan 
olduğunu, cinsel 
bir obje olarak 
görüldüğünü, bu 
nedenle kapanılması 
gerektiğini 
ve cinsel özgür
lüğünün olmadığını 
simgelediğini savu
nan Şahin, yürürlük
te olan Anayasa ve 
yasalarla türbanlı 
öğrencilerin üniver
sitelerde türbanla 
derslere giremeye

ceğini, Anayasa 
Mahkemesinin ve 
Avrupa İnsan 
Hakları Mahkeme 
sinin bu konuda 
kararları bulun
duğunu hatırlattı. 
Selim Şahin 
açıklamasında, 
"Ülkemizde siste 
matik bir biçimde 
ülkenin altı oyul
mak, Cumhuriyetin 
izleri silinmek, 
laiklik rafa kaldırıl
mak istenmektedir." 
dedi.
Şahin açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Cumhuriyet ile 
başlayan aydınlan
mayı ortaçağ 
karanlığına gerilet
mek, Türkiye’nin 
aydınlık yüzünü 
Arap, Ortadoğu gibi 
İslam ülkelerine 
çevirmek istenmek

tedir. Bu karşı 
devrim sürecini 
hızlan dırmaktadır. 
Ülkemizin kutuplaş
malardan ve ayrış 
tırıcı ortamlardan bir 
an önce çıkarak, 
gerçek gündeme 
sokulması, 
demokratik, laik 
ve sosyal hukuk 
devleti olan 
Cumhuriyetin 
temel değerlerinin 
korunması herkese 
düşen bir görev ve 
ve sorumluluktur. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği olarak 
laik Cumhuriyetin, 
Atatürk ilke ve 
devrimlerinin, 
öğrenim birliğinin 
kararlı ve yılmaz 
savunucusu 
olduğumuzun 
altını bir kez daha 
çiziyoruz."

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Yüksekova ve Şemdinli’de askeri hareketlilik Serbest Kürsü
Hakkari'nin 
Yüksekova ve 
Şemdinli ilçelerinde 
askeri hareketlilik 
sürüyor. Mehmetçik, 
soğuk hava ve kar 
yağışına rağmen 
teröristlere karşı 
arama ve tarama 
çalışmalarının yanı 
sıra zaman zaman 
operasyonlar da 
yapıyor.
Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Hakkari 
bölgesinde son 
üç günde operas 
yonlarına hız 
vermeye başladı. 
Geceleri eksi 
30-35'leri bulan 
soğuk ve yer yer 2 
metreyi bulan kar

kalınlığı askerleri 
engellemiyor. Karlı 
dağları aşan 
Mehmetçik önemli 
noktaları gözetim 
altında tutmaya 
çalışıyor. 
Bu arada yarım 
saate inen nöbet 
süresi boyunca 
nöbetçi kulübelerine 
çorba, çay ve sıcak 
içecek servisi

yapılıyor.
Özel kıyafetlerle 
operasyona çıkan 
ve nöbet tutan 
askerlere, 
üşümemeleri için 
'kamuflaj kaloriferi' 
adı verilen 
yumuşak, yapışkanlı 
maddeler veriliyor. 
Özellikle kar 
komandolarına 
dağıtılan ve ciltle

bire bir temas 
etmeden koltuk 
altına yapıştırılan 
bu madde, 
ovuşturularak 
5 dakika içinde 
ısınıyor ve
45 dakika boyunca 
sıcaklığını 
koruyup 30-40 
derece arasında 
ısı veriyor.
Isı süresi bittikten 
sonra tekrar 
ovuşturulup geri 
konuluyor.
Öte yandan geçici 
köy korucuları da 
yol güzergahındaki 
kulübelerinde 
görev yaparak 
güvenliği elden 
bırakmıyor.

Ege’de Türk F-16’lara taciz
Genelkurmay Baş 
kanlığı, Yunanistan'a 
ait uçakların, Ege 
Denizi'nin ulus
lararası hava saha 
sında eğitim uçuşu 
yapan Türk uçakları
na önceki gün
4 kez önleme

yaptığını bildirdi. 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın inter
net sitesinde yer alan 
“Ege/Akdeniz Eğitim 
ve Tatbikat Uçuşla 
rina Yunanistan'ın 
Müdahalesi” başlıklı 
duyuruya göre, Türk

Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'nın 
Ege Denizi'nin 
uluslararası hava 
sahasında eğitim 
uç üşü icra eden 
F-16 uçaklarına 
Yunanistan'ın 
N.Ankhialos ve

Soudabay meydan
larından kalkan 
F-16 uçakları tarafı- 
dan 2 kez, Kastellion 
ve Soudabay 
meyuanı'drTnuan 
kalkan F-16 uçakları 
tarafından da 2 kez 
önleme yapıldı.

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-REKLANICILIK

ttlalCad.8oiiSok.MWğıNo:SIBGEtkTel:|Oİ24|!inM8na)(:m51»595

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com 

Bağırmak....
Dünden devam
Harcadığımız çaba, nasıl oldu neden oldu 

şeklindedir. Sonraki kendimi tutamadım 
sıkıntı, gerginlik oluyor işte ne yapacaksın 
özür dilerim veya kusura bak ma böyle 
olmasını isteriıezdim şeklinde bir teza
hürdür.

Grup Kızılırmak "Çığlık" adlı albümünde 
yer verdiği "Acının Rengi" adlı şarkının 
sözlerinde "öfke çaresizliktir bilirim" diyor. 
Evet, öfkelenmek bazen çaresizliktir ama 
çaresiz olmayalım da... Olaylara bakışta 
"elden ne gelircilik" anlayışını bırakıp 
gücümüz yettiğince sabırla ve anlayışla 
hayatımıza devam edelim. Hele böylesi zor 
zamanlarda mücadele bunu gerektiriyor
sa...

Kendisinden uzak kalmış olanlar çok 
bağırır...

Böyle durumlarda ise senin olduğunun 
farkındayım mesajı vardır "seni gördüm, 
sen de beni gördün" ün bir göstergesidir 
bu da... Selamı ulaştırabilme çabasıdır. 
Ses duyulmuyor diye değil duyulsun diye 
yapılandır, kendini başkalarına farket- 
tirmedir. Karşımızdaki kişinin kulakları zor 
işitiyorsa başvurulan yöntemlerden biri 
dir, anlasın diye. Özellikle ileriki yaşlarda 
insanlar bunu kabullenmezler. Türk sine
masının ünlü bir repliğinde olduğu gibi 
"karşında sağır mı var ne bağırıyorsun be" 
denir. Hatta söylediğin aksa kara denir. 
Halk arasında bilinmeyen durumlar için 
kullanılan sağır duymaz uydurur sözü de 
eylem anının bu durumu için geçerli dir. 
Azarlamak eylemini gerçekleştirenlerin, 
olmazsa olmazıdır bu. Hata yapıl dığında 
ortaya çıkar amaç hatanın yapılmamasını 
sağlamaktır. Halbuki ters teper azarlanan 
kişi o kişiye kızar eğer gayretli ise "sanki 
bir suçlu ben miyim" diye karşılık alır.

Bazı öğretmenlerle yöneticilerin başvur
duğu yöntemlerden birisidir bağırmak. En 
fazla yapılan hata ise birçok kişinin önün 
de ortaya konuşudur. Kişinin üzülmesine 
neden olur hatta o kadar kişi içinde küçük 
düşürüldüğünü düşünür karşıdaki kişi. 
Kızar hatta ortamdan ayrılmayı dahi düşü 
nür. Bu durum tartışmalara dahi yol açar. 
Oysa böyle durumda da yapılması gere 
ken o kişiyi kazanmaktır. En önemlisi 
samimiyetten şüphe etmemektir. Hata 
varsa birebir konuşmadır.

Askerde her gün ses tellerimizi yırtar- 
casına yaptıktan sonra sivil hayatımızda 
özlenebilen eylem biçimimiz...

Ayrıca kuvvetli motivasyon aracımız...
Bir bakıma beyin yıkama fonksiyonu gör

erek konsantrasyon sağlamaktadır. 
Söylenen sözler kısadır hareketle uyum
ludur, bağırılarak beyine işlenmesi sağlan
maktadır. Dikkat çekme unsuru vardır.

Ya da bir karlı bir dağın zirvesinde 
bulunuyorsanız bu eyleminizle bir çığ 
düşmesine sebep olabilirsiniz. Yani her 
yerde ve her durumda yapılmaması gerek! 
Çünkü bağırmak burada basınca neden 
olduğundan kardan koca bir kütlenin altın
da bırakabilir bizi. Birilerini canından 
bezdirebilirsiniz bu yükün ağırlığı altında. 
Canından edebilirsiniz.

Chatte büyük harf yazmak...
Büyük harfle yazı yazmak bağırmak 

anlamına gelmektedir. Sanal ortamda ses 
yok, yazı ve anlam yükleme var sadece.

Bunun neticesi olarak ta bir biçimleniş 
ve davranış var...

"İsyanınız sesinize dökülsün, sesiniz sel 
olsun bağırsın"...

Hayata dair durumlarda gerektiğinde o 
Çiğliği sakın eksik etmeyin

mailto:ozgkara@hotmail.com
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“Arabası çekilen vatandaş 155’i arasın”
Bursa Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir, usulsüz 
park nedeniyle 
otoparka çekilen 
araç sahiplerinin 
'155 Polis İmdat 
Hattı'nı arayarak

bilgi sahibi 
labileceklerini 
söyledi.
Arabası çekilen 
vatandaşların 
zaman zaman 
bilgi almak için 
farklı birimleri veya 

kişileri aradığına 
dikkat çeken 
Emniyet Müdürü 
Demir; "Usulsüz 
park nedeniyle 
otomobili çekilen 
vatandaşlarımız 
kimseyi araya 

sokmadan direkt 
'155 Polis İmdat 
Hattı'nı arayarak 
otomobilinin nereye 
götürüldüğünü 
öğrenebilir." ' 
dedi.
Özellikle şehir 

merkezinde 
trafiği sıkıntıyı 
sokacak şekilde 
park eden 
araçların otoparka 
çekildiğini 
belirten Emniyet 
Müdürü Demir,

arabasını
park ettiği yerde 
bulamayanların 
kimseye haber 
vermeden direkt 
haber merkezini 
araması gerektiğini 
kaydetti.

Bursa’da kadınlar Laiklik için gösteri yaptı
Laiklik ilkesinin 
Anayasa'ya 
konulmasının 71. 
yıldönümünde 
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 
Bursa İİ Başkanlığı, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği (ADD) 
ve Çağdaş Yaşamı 
Destekleme 
Derneği (ÇYDD) 
üyeleri tarafından 
Atatürk Anıtı'na 
çelenk konuldu.

Etkinliğe katılan 
kadınlar, 
"Türkiye laiktir 
laik kalacak" 
sloganları attı. 
Dün öğle saatlerinde 
toplanan yaklaşık 
200 kişilik grup, 
Atatürk Anıtı'na 
çelenk koyup 
saygı duruşunda 
bulundu. İstiklal 
Marşı'nın okun
masının ardından 
grup adına 

açıklama yapan 
CHP Bursa II 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan, laikliğin 
cumhuriyetin 
çimentosu oldu 
ğunu söyledi.
5 Şubat 1937'de 
laiklik ilkesinin 
Anayasa metnine 
girdiğini hatırlatan 
Akdoğan, 
"1928 de yapılan 
değişiklikte yer 
alan Türkiye 

devletinin resmi 
dili Türkçe'dir.
Başkenti Ankara'dır 
ibaresinin başına, 
Türkiye Devleti 
cumhuriyetçi, 
milliyetçi, halkçı, 
devletçi, laik, ve 
inkılapçıdır" cümlesi 
eklendi. Bugün 
Atatürk devrimler! 
ve kazanımlar) yok 
edilmeye çalışılıyor. 
Halkçılığın yerini 
köşe dönmecilik, 

milliyetçiliğin 
yerini ırkçılık, 
devletçiliğin yerini 
küreselleşmecilik, 
devrimciliğin yerini 
karşı devrimcilik 
almıştır. Son 
türban girişimleriyle 
laiklik ilkesi de 
tamamen kaldırılmak 
isteniyor" dedi. 
Türbanın üniver 
sitelerde serbest 
bırakılmasına yöne
lik tartışmalara da 

değinen Akdoğan, 
"Lütfen devletin 
temel ilkeleriyle 
oynamayın" 
diye konuştu. 
"Türkiye laiktir 
laik kalacak", 
"Mustafa Kemal'in 
askerleriyiz" 
şeklinde sloganlar 
atan grup, daha 
sonra sessizce 
dağıldı. Eylemde 
kadınların fazla 
olması dikkat çekti.

Aile hekimliği eğitimi 
başvuruları başladı
Bursa II Sağlık 
Müdürlüğü, Aile 
Hekimliği Birinci 
Aşama Uyum 
Eğitim sürecinin 
başladığını bildirdi. 
Sağlık İl Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada; 
eğitim planla
malarının yapılması 
açısından kurumlara 
yazılı olarak da gön
derilen aşağıdaki 

başvuru formunun 
en geç 20 Şubat 
2008 tarihine kadar 
tüm hekimlerce 
doldurularak, kurum
lan aracılığıyla 
Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Ocakları 
Şube Müdürlüğü'ne 
ulaştırılması 
gerektiği belirtildi. 
Açıklamada; "Bu 
tarihe kadar geçerli 
mazereti nedeniyle 

başvuruda buluna
mayan hekimlerin 
ise mazeretlerinin 
bitiminde Sağlık 
Ocakları Şube 
Müdürlüğü'ne 
şahsen başvuru 
yapmaları gerek 
mektedir. Bilindiği 
gibi, 5258 Sayılı 
Aile Hekimliği 
Pilot Uygulaması 
Hakkındaki Kanuna 
göre aile hekimi

olarak sözleşme 
imzalamak isteyen 
hekimin birinci 
aşama uyum eğitimi
ni alması ve sertifika 
sahibi olması zorun
ludur. Aile Hekimliği 
Birinci Aşama 
Uyum Eğitimi alan 
kişilerin ise aile 
hekimliği uygula
masında yer alma 
zorunluluğu bulun
mamaktadır." denildi

Her 10 kızdan 7’si öğrenimden yoksun
Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfe 
derasyonu (TISK) 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
Türkiye'de 15-29 yaş 
grubundaki kızların 
yüzde 6O'ı, 25-29 yaş 
grubundaki kızların 
da yüzde 66'sı ne 
öğrenim görüyor ne 
de çalışıyor.
TİSK'ten yapılan 

yazılı açıklamaya 
göre, TISK Araştır 
ma Servisi, genç 
nüfusta "atalet 
oranının" tespitine 
yönelik bir araştırma 
yaptı, raştırmaya 
göre, OECD'nin 
"Eğitime Bakış 
2007" verileri, 
OECD'ye üye ve 
aday 30 ülke arasın
da öğrenim görme 

yen, istihdam edil 
meyen ve iş arama 
yan genç kızların 
çağ nüfusuna ora 
nının (atalet oranı 
nın) açık arayla en 
yüksek Türkiye'de 
olduğunu ortaya 
koyuyor. 15-29 yaş 
grubu kızların yak
laşık yüzde 6O'ı, 25- 
29 yaş grubundaki
lerin ise yüzde 66'sı 

hem eğitim, hem de 
istihdamın dışında 
kalıyor. Genç kızlar
da atalet oranı Türki 
ye'de 15-19 yaş gru 
bunda yüzde 47,5'e, 
20-24 yaş grubunda 
yüzde 58,3'e, 25-29 
yaş grubunda yüzde 
65,8'e yükselirken, 
buna karşılık bu 
oran, OECD 
genelinde sırasıyla 

yüzde 6,7, yüzde 
13,2 ve yüzde 20 
düzeylerinde gerçek
leşti. Bu konuda 
Avrupa ülkeleri orta
laması OECD'den de 
düşük ve sırasıyla 
yüzde 3,9, yüzde 10 
ve yüzde 17,1 oldu. 
Türkiye'de oranların 
Batı Avrupa'nın 5 
katı ve Türkiye'deki 
durumun, "Meksi 

ka'dan bile çok daha 
kötü" olduğu bildiri 
len araştırmaya gö 
re, çalışma hayatının 
başlangıç ve geliş 
me devresine rastla
ması gereken 25-29 
yaş dönemindeki 
kızlardan üçte ikisi 
nin "ev kızı" duru
munda bulunması, 
sorunun büyük
lüğünü ifade ediyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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sı an ı soygun
‘Ölen babamızın hayrına öğrencilere 

yardım yapıyoruz1 diyerek dolandırdılar

Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
2 silahlı soyguncu, 
bir benzin istas 
yonunda pompacıyı 
el ve ayaklarını 
koli bandıyla 
bağlayarak etkisiz 
hale getirip, 
kasadaki para ve 
cep telefonunu 
gasp etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Karacabey 
yolu üzerindeki 
Sadi Seymen'e 
(62) ait petrol 
istasyonuna gelen 
2 şahıs, pompa 
görevlisi Bahadır 
Şen'e (26) sigara 
almak istediklerini 
söyledi.
Pompacıyla 
birlikte market 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

kısmına geçen 
şahıslar, başına 
tabanca dayadıkları 
Şen'i yere 
yatırıp ellerini ve 
ayaklarını koli 
bandıyla bağlayarak 
etkisiz hale 
getirdikten sonra 
cebinde ve kasada 
bulunan 250 YTL'yi 
alarak kaçtı. 
Benzinliğe gelen 
müşteriler tarafın
dan kurtarılan 
Bahadır Şen, polisi 
arayarak ihbarda 
bulundu. Olay 
yerine gelen 
ekipler, benzinlikte 
parmak izi çalışması 
yaptı. Olayla ilgili 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

Bursa'da, emekli 
maaşını çeken bir 
kişiyi takip eden 
kimliği belirsiz 2 
dolandırıcı, 
'Ölen babamız için 
öğrencilere yardım 
dağıtacağız' diyerek 
5 bin YTL parayı 
alıp kaçtı.
Dolandırıldığını 
anlayan vatandaş 
ise polise başvurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Yardım bahanesiyle sahte para verip dolandırdılar
Bursa'da 2 kişi, 
yardım bahanesiyle 
elindeki 5 bin YTL'yi 
alıp karşılığında 
sahte para verdikleri 
şahsı dolandırarak 
kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, Altıparmak 
Caddesi'ndeki bir 
bankaya gelen 
İsmet Ünal (64),

Osmangazi ilçesi 
Altıparmak 
Caddesi'ndeki bir 
bankadan emekli 
maaşını çeken İsmet 
G. (64), toplam 5 bin 
YTL patayı banka 
hesabına yatırmak 
istedi.
Banka görevlisinin 
nüfus cüzdan sure
tinin istediği İsmet 
G., fotokopi çek
tirmek için gittiği 
kırtasiye dükkanının

5 bin YTL parayı 
banka hesabına 
yatırmak istedi. 
Banka görevlisinin 
nüfus cüzdan sureti
ni istemesi üzerine 
Ünal, fotokopi çek
tirmek için kırtasiye 
dükkanının yanındaki 
apartmana girdi. Bu 
sırada İsmet Ünal'ın 
yanına gelen kimliği 

yanındaki apartmana 
girdi. Bu sırada 
İsmet G.'nın yanına 
gelen kimliği 
belirsiz bir kişi;
'İsmet amca, vefat 
eden babamın 
hayrına öğrencilere 
yardım yapacağız, 
tanıdık öğrenci 
var mı?' diye sordu. 
Bu arada asansör
den inen ikinci bir 
şahıs, elindeki 50 
YTL'lik banknotu 

belirsiz bir kişi, 
"İsmet amca, vefat 
eden babamın hayrı
na öğrencilere 
yardım yapacağız. 
Tanıdık öğrenci var 
mı?" diye sordu. Bu 
arada asansörden 
inen ikinci bir şahıs, 
elindeki paraları 
göstererek, "Şendeki 
paralar bozukluktur. 

göstererek üzerinde 
ne kadar para varsa 
ver, sana aynı 
miktarda para 
yardım edelim' 
dedi.
Cebindeki 5 bin YTL 
parayı dolandırıcılara 
teslim eden İsmet G., 
asansörle yukarıya 
çıkan şahısların 
gelmediğini görünce 
polisin yolunu 
tutttu. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Bu bütünleri al.
Biz yardım dağıta
cağız” diyerek yaşlı 
adamın elindeki 
5 bin YTL'yi aldı. 
Şahıslardan aldığı 
parayla birlikte kır
tasiyeye giren İsmet 
Ünal, paraların sahte 
olduğunu fark edince 
polisi arayarak 
durumu bildirdi.

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

1

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINEİÇİNBİZİARAYINIZ
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 İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

i

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

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

w

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

İleni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı, 
taktta MM
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM: 0.546 517 52 82

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


6 Şubat 2008 Çarşamba Gemlik KBrfez Sayfa 9

Ocak enflasyonu
düşük geldi

Enflasyon hedefi 
2008 için yüzde 
4'te tutulurken, 
tüketici fiyatları 
Ocak ayında yüzde 
0,80 artış gösterdi. 
Üretici fiyatlarında 
artış da yüzde 0,42 
olarak gerçekleşti. 
Tüketici fiyatlarında 
yıllık enflasyon 
yüzde 8,17, üretici 
fiyatlarında ise 
yüzde 6,44 olarak 
belirlendi.
Ocak'ta 12 aylık 
ortalamalara göre 
yıllık enflasyon ise 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 8,61 , üretici 
fiyatlarında yüzde 
6,08 düzeyinde 
gerçekleşti.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), bu 
yılın Ocak ayında 
tüketici fiyatlarının 
(TÜFE) yüzde 0,80 , 
üretici fiyatlarının 
(ÜFE) yüzde 0,42 
arttığını açıkladı. 

TÜİK'in 2003 
baz yıllı verilerine 
göre, Ocak itibarıyla 
yıllık enflasyon 
ise TÜFE'de yüzde 
8,17 , ÜFE'de yüzde 
6,44 oldu. Ocakta 
12 aylık ortalamalara 
göre yıllık enflasyon 
ise tüketici fiyatların
da yüzde 8,61, 
üretici fiyatlarında 
yüzde 6,08 
düzeyinde 
gerçekleşti

SATILIK DAİR€
Manastır Kart Sitesi'nde 

3+1,135 m2 
Kombili, Doğalgazlı 

Deniz Manzaralı, 3. Kat 
SATILIK DAİRE 
118.000.00 ■ YTL

Tel: 0.505 547 83 58

KURBANLIK vc ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Maolıklanıpızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

mizreöoEniz kbİm HiaiEiiMizvm
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. 
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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
KABADAYI 14.00 -
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30 - 
ATLAS SİNEMASI
BEYAZ MELEK 14.00 ■

(Rezervasyon 
Tel: 515 33 21)

19.00 * 21.30
14.15 * 16.45 - 19.15 - 21.15

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: 46 Tofaş: 131
»AMAM» 

fLA5^****1

Seyfettin ŞEKERSOZ

Basketbol Gençler 
liginde mücadele 
eden Gemlikspor 
konuk ettiği güçlü 
Tofaş'a 46-131 
yenildi.
Ulusal Hakemlerimiz 
den Remzi Kahra 
man'ın baş hakem
liğini yaptığı karşı 
laşmada yardım
cılığını İl Hakemle 
rimizden Burak Tan 
masa hakemliklerini 
de Bursa İl aday 
hakemlerinden

Tuğba Efe, Servet 
Menekşe ve Meral 
çakırlar yaptı. 
Alt yapısı ve 
sporcularına 
sağladığı geniş 
imkanlarla bilinen 
Tofaş karşısında 
kırmızı beyazlı 
gençler ilk 
periyodu 15-19 
geride kapadı. 
İkinci periyotta 
Tofaş gücünü 
göstermeye başlayın 
ca bu periyodu 
Gemlikspor 23-40 
yenik kapadı.

Üçüncü sette arada- başlarken periyodu 
ki fark açılmaya 38-85 geride bitiren

Gemlikspor son kapayarak maçtan
periyodu 46-131 yenik ayrıldı.

Zeytinspor: 0 Nilüfer Belediyespor: 3

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Voleybol Yıldız 
Bayanlar maçında 
Zeytinspor 
takımı Nilüfer 
Belediyespor'a 
3-0 yenildi.
Cemal Akay'ın 
baş hakemliğini 
yaptığı karşılaş
manın yardımcı 
hakemliğini ise 
İlker Deniz yaptı. 
Yıldız Bayanların 
güçlü takımlarından 
Nilüfer Belediye 
spor üstün 

başladığı ilk 
seti 25-17 aldı. 
İkinci sette de 
üstünlüğünü 
sürdüren konuk 
ekip, bu seti de 
25-12 almasını 
bildi.
Üçüncü sette bir 
ara farkı kapatan 
Zeytinspor, setin 
sonlarına doğru 
üstünlüğü Nilüfer 
Belediyespor'a 
kaptırınca seti 
25-15 verirken 
maçı da 3-0 
kaybetti.
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Ağızda oluşan yaralara dikkat Astım ve nezle
IMC Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz (KBB) 

1 Uzmanı Dr. Cengiz
Arıkan, ağızda iyileş 
meyen yara veya 
yavaş büyüyen şişlik
lerin, ağız veya dilde 
oluşan birçok kanser 
türüne davetiye 
çıkardığını Söyledi. 
Arıkan, ağız hijyeninin 

| çok önemli olduğunu 
ve ağız hijyeni bozuk- 

I tuğunun, tükürük bezi 
taşlarının oluşmasına 
neden olduğunu 
belirterek, tıkanan 
tükürük bezinin de 
operasyonla sonuç
landığını vurguladı. 
Bu hastalıkların hem 

. ilaçla hem de cerrahi 
olarak tedavi 
edilebildiğine işaret 
eden Arıkan, baş ve 
boyun bölgesinde 
başlayan kanserlerin, 
vücudun başka bir . 
bölgesine sıçramadan 
önce, boyun böl
gesindeki lenf 
düğümlerine 
yayıldığını ve boyun
da bir yumru 
gözlendiğini kaydetti. 
Kulakların önünde 

| veya altındaki şişlik- 
' ferin tükürük bezler
ine, çene altındaki 
fişliklerin de dil altı 
ve çene altındaki 
tükürük bezlerine ait 
bir tümörün habercisi 
olabileceğini dile 
getiren Arıkan,

"Yanaklarda, ilaç 
tedavisine karşı 
dirençli bir şişliğin 
altından sinüs tümör
leri, çıkabilir. Elbette 
bütün yumrular 
kanser değildir. Özel
likle ağrısız, yavaş 
büyüyen, çevre doku
lara göre daha sert- 
bir kıvamı olan kitlel
er, baş boyun böl
gesinde olası bir 
kanseri düşündürür. 
Bir de seste değişik
likle, yutkunurken 
takıntı hissi, inatçı 
kulak ağrısı gibi 
şikayetler de varsa ve 
bu yumrular,ilaç 
tedavisiyle kaybol
muyor veya 
küçülmüyorsa, vakit 
geçirmeden cerraha 
başvurulması gerekir. 
Bu tip yumrular, ağız, 
yutak, geniz, gırtlak, 
tiroit bezi, tükürük 
bezi kanserlerinin 
veya kan kanserinin 
ilk belirtisi olabilir" 
dedi.'
Gırtlak kanserlerinin 
büyük bir kısmının 
seste farklılaşmaya 
veya ses kısıklığına 
neden olduğunu 
belirten Arıkan, Özel
likle sigara kullanan 
bir kişide 2 haftadan 
daha uzun süren ses 
kısıklığı varsa, mutla
ka bir uzmana başvu
rulması gerektiğini 
kaydetti.

Yutak ve ilerlemiş 
gırtlak kanserinde, 
yutkunurken takıntı 
hissi olabileceğini, 
yemek borusu 
kanserinde ise özel
likle katı gıdalara 
karşı yutma 
güçlüğünün ortaya 
çıktığını belirten 
Arıkan, "Bu tip bir 
problemle dok
torunuza başvur
duğunuzda, gırtlak, 
yutak ve yemek 
borusu endoskopik 
olarak incelenir. Bazı 
hallerde bilgisayarlı 
tomografi (BT), 
baryumlu özofagus 
grafisi veya magnetik 
rezonans (MR) 
incelemeleri gereke
bilir. Kulak ağrısı ile 
doktora başvuran 
hastaların yaklaşık 
yüzde 30'unda her
hangi bir kulak prob
lemi tespit edilemez. 
Bunlarda asıl sorun 
çene eklemi, dişler, 
boyun omurları, yutak 
veya gırtlak böl
gesinde olabilir. Hatta 
bu hastaların, kulak 
ağrısından başka 
hiçbir şikayeti de 
olmayabilir" diye 
konuştu.
Arıkan, ağız veya 
dildeki birçok kanser 
türünün de iyileşme 
yen yara veya yavaş 
büyüyen şişlik olarak 
ortaya çıktığını ifade 

ederek, şunları 
kaydetti: 
"Dildeki derin tümör
lere sıklıkla şiddetli 
bir ağrı da eşlik eder, 
ancak damak, dişeti 
ve yanak kanserinde 
ağrı pek olağan 
değildir. Ağızdaki 
yaralar 3 haftada 
iyileşmiyorsa mutlaka 
doktor muayenesi 
gerekir. Ağızdaki yara 
veya şişliğe eşlik 
eden bir boyun kitlesi 
varsa dikkatli olun
malı. Küçük bir biyop
si belki de hayat kur
tarıcı olabilir. Cilt 
kanseri ise, şıklıkla, 
güneş ışınlarına daha 
fazla maruz kalan 
vücut bölgelerinde 
görülür. Bu nedenle 
dudaklar, alın, yanak 
ve burun cildi gibi 
sürekli güneş ışınları 
ile temasta olan böl
geler risk altındadır. 
Bu bölgelerdeki 
kanserler sıklıkla iki 
şekilde karşımıza 
çıkar. Birincisi ciltteki 
yaranın derine doğru 
ilerlediği, ülser şeklin
deki kanser türüdür 
ve bazal hücreli 
kanser olarak 
adlandırılır. Bu tür 
kanserler oldukça 
yavaş büyür, 
ağrısızdır, boyuna 
ya da vücudun 
başka bir bölgesine 
yayılmazlar”

tarih oluyor

Ingiliz bilim 
adamları atürree, 
astım ve nezle gibi 
soğuk algınlığında 
önemli bir gelişme 
kaydettiler.
İngiliz bilim adamları 
ilk kez zatürree, 
astım ve nezle 
gibi soğuk algınlığı 
virüslerinin farelerde 
de etkili olmasını 
sağladı.
Ingiliz gazetesi 
The Independent’in 
manşetine taşıdığı 
afaşTîrma, zatürree 
ve astım tedavisinde 
önemli bir gelişme 
olarak kabul ediliyor. 
Londra Imperial 
College Astım 
Uzmanı Sebastian 
Johnston, 
“Rinovirus

virüsünün. 50 yıl 
boyunca sadece 
insanlar ve 
şempanzeler 
üzerinde etkili 
olduğu düşünü 
lüyordu.
Küçük hayvanlar 
üzerinde rinovirus’ın 
etkili olmaması 
virüsün sebep 
olduğu hastalıkların 
tedavi yöntemlerinin 
geliştirilebilmesi 
için de engel 
oluşturuyordu.
Fareleri nezle 
yapabiliyorsak, 
gelecekte 
insanları nezleden 
kurtarabiliriz 
10 yıl içinde 
kesin sonuçlar 
almayı planlıyoruz” 
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 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 11 33
Mal Müd. 51.3 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. , 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 1700
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

HASTANELER

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

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta '513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BÜSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İŞİ. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yaln.yz 185

7
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

6 Şubat 2008 Çarşamba 
ONUR ECZANESİ 

İstiklal Caddesi 
Tel: 513 73 94 GEMLİK

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2972 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET 
MatbaacI ı k-Yay ı ncılı k-Reklam cıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58 
gmainsaat2006@hotmail .com

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin kensine ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.!
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* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER ■
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
• ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAH
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
• KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ H| İR»
* ALÇI SIVA H|

* CEPHE KAPLAMA ,
• OTOPARK & YEŞİL ALAN »»2——

• PVC PENCERE
* BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 1
• 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

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat. 
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

I
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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 Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 2007 yılı çalışmalarını değerlendirdi

“Beldeleri kimliksiz hale getirecekler”
diye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 2007 
yılında hedeflerine 
ulaştıklarını belir - 
tirken, 2008 yılında 
yapacakları en 
büyük projenin 
Aytepe düzenlemesi 
olacağını söyledi. 
Güler, Belde belediye 
terinin kaldırılması 
konusunda alınacak 
kararın yanlış 
olduğunu belirtti. 
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Umurbey Belediye 
Başkanı’nı dinlerken..

Umurbey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, ilçemiz belde Belediye 
başkanları arasında düzenli ve sistemli 
çalışanların başında geliyor.

* Basınla ilişkilerini çok sıcak tuttuğu gibi, 
çalışmaları konusunda da yaptığı basın 
toplantılarına, Bursa basınının tanınmış 
köşe yazarları ile muhabirlerini de çağır
mayı unutmuyor.

Dün bunlardan biri daha gerçekleşti.
Devamı sayfa 5'de

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

1

i Dörtyol Mevki GemlityBuna M.0.224 613 30 33
Faks: 0.224 513 6101 - 0.533 437 36 63

LPG

49S BAŞLAMIŞTIR. t '*

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI 
EVLERE ve İŞVCRLERİNE 
YAKIT SERVİSİMİZ OLUP 

TELEFON AÇMANIZ YETERLİDİR.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyanz.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Terminal’de çalışmalar başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
2007 yılı 
ödeneğinin 
yetmemesi 
nedeniyle 
çalışmalara 
ara verilen 
Gemlik Otobüs 
Terminali'nde 
çalışmalar 
yeniden 
başlatıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından

yaptırılmakta 
olan otobüs 
terminalinde 
2007 yılı . r 
ödeneğinin 
yeterince 
ayrılmaması 
nedeniyle 2007 
yılı Aralık 
ayında çalışmalar 
geçici olarak 
durdurulmuştu. 
2008 yılriçinde 
yeniden çıkartılan 
ödenek ile

çalışmalara 
başlanan

terminal alanında 
beton direklerin

dikimine 
başlanırken, 
Karsak Deresi 
kısmına da taş 
istinat duvarı 
yapılıyor.
İstinat duvarının 
yapımından 
sonra zemin 
dolgusu 
yapılacak olan 
dere kenarına 
Umurbey'den 
iniş köprüsünün 
ayak bağlantıları 

yapılacak.
Önümüzdeki 
Haziran ayında 
tamamı 
bitirilerek 
hizmete girmesi 
planlanan 
Gemlik Otobüs 
Terminali'nde 
önümüzdeki 
günlerde 
çalışmaların 
hızlandırılması 
bekleniyor.

İ3»IIII|.|IİIİ1IIIİIIIIİIIIIİIIİ;HIİ 
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
Dışrepne 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, İslak 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

MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR
200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublçx 
Isı ve su yalıtımlı diş 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

Sahte çürük
raporu davasında

183 sanık
yargılanıyor

DTP Genel Başkanı 
Nurettin Demirtaş’ın 
"sahte çürük raporu" 
davası başladı.
Askerlik görevini 
yapmamak için 
sahte rapor aldığı 
iddiasıyla tutuklanan 
Demirtaş hakkında 
5 yıla kadar hapis 
talep ediliyor.
Davada Nurettin 
Demirtaş ile birlikte 
65'i tutuklu 
183 sanık 
yargılanıyor.
Ankara 6'ncı 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
duruşma sanıkların 
kimlik tespitlerinin 
yapılmasıyla 
başladı.
"Sahte Çürük 
Rapöru" operasyonu 
kapsamında açılan 
davada, Demirtaş’ın,

askerliğe elverişsiz 
raporu almak için l 
"sahte evrak 
düzenlemek ve 
kullanmak" suçun- j 
dan 2 yıldan 5 yıla 
kadar hapisle 
cezalandırılması 
talep ediliyor. 
Sivil savcılığın 
evrakta sahtecilik 
suçlamasıyla yaptığı 
soruşturmada, 
Nurettin Demirtaş 
tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakılmıştı. 
Ancak askeri 
savcılığın talebi 
üzerine, "askerlikten 
kurtulmak için 
hile yapmak" 
suçlaması ile 
yürütülen soruştur
ma kapsamında 
Demirtaş 
tutuklanmıştı.

c

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com/tr
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Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 2007 yılı çalışmalarını değerlendirdi

“Beldeleri kimliksiz
hale getirecekler”

YauYORUM

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
düzenlediği basın 
toplantısında 2007 
yılı Belediye çalış
malarını değer
lendirirken, 2008 
yılı programında 
yapacağı hizmetleri 
anlattı. Güler, 
Aytepe Projesi’ni 
hayata geçirecekleri
ni bu projenin bele 
diyenin Amiral 
Gemisi projesi ola
cağını söyledi. 
Güler, beldelerin 
ilçe belediyelerine 
bağlanması konu
sunda da yaptığı 
açıklamada, 
"Hükümet bu yasa 
yı çıkarırsa, beldeler 
kimliksiz hale 
getirilecektir” dedi. 
Bursa ve Gemlik 
basınından köşe 
yazarları ve muhabir 
lerin katıldığı basın 
toplantısı dün 
saat 11.00’de Celal 
Bayar Kütüphanesi 
Salonu’nda yapıldı. 
Yaptığı çalışmaları 
sinevizyon gösterisi 
ile basın mensupla 
rina sunan Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, 2007 yılında 
çalışma programına 
aldığı hizmetlerin 
büyük bir bölümünü 
gerçekleştirmiş 
olmaktan mutluluk 
duyduğunu söyledi. 
Güler, 2007 yılında 
doğalgaz çalışmala 
rının tamamlandığı 
nı, Zeytin Satış ve 
İşleme Tesisleri’nin 
temelinin atıldığını 
ve bitirilmek üzere 
olduğunu belirterek, 
bu konuda Köy 
Kalkınma Koopera 
tifi ile birlikte hare 
ket ettiklerini, koo
peratifin güçlenmesi 
için yapılan toplantı
dan sonra ortak 
sayısının 96’dan 
508'e çıktığım, ortak
ların kooperatife 
sermaye karşılığı 
30 ton zeytin 
verdiklerini söyledi. 
Güler, "Bölgemizde 
Marmarabirlik 'ten 
sonra üye sayısı

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
Celal Bayar Kütüphanesinde düzenlediği basın toplantısında 

2007 yılı belediye çalışmalarını değerlendirdi.

en yüksek olan 
kooperatif haline 
geldik" dedi. 
Umurbeylilerin 
zeytinlerini kendi 
entegre tesislerinde 
değerlendirecekleri
ni söyleyen Fatih 
Mehmet Güler, 
"Değerlendirdiğimiz 
ürünleri ihaleye 
çıkartacağımız 
8 mağazamızda 
satarak tüketiciye 
doğrudan ulaşa
cağız" dedi.
Tarihi Umurbey 
Hamamı’nın da 
onarıldığını 
söyleyen Güler, 
beldeye 13 bin 
metrekare beton 
parke taşı döşen 
diğini, geri dönüşüm 
projesi ile katı 
atıkların yeniden 
değerlendirilmesi 
için başlanan çalış
malar sonucu 4 bin 
700 YTL tutarında 
gelir gelde edildiği
ni, bununda 
tamamının eğitim 
harcamalarında kul
lanıldığını söyledi. 
Güler, "Bu projenin 
hayata geçmesinde 
önceleri umutsuz
duk. Ama Umurbey 
halkının da katkı ve 
destekleriyle pro
jemizden olumlu 
sonuç aldık” dedi. 
RÜŞTİYEDEN 
ÜNİVERSİTEYE 
Fatih Mehmet Güler, 
Umurbey’de 2007 
yılı çalışmaları 
içinde en önemli 
projelerinden birinin 
de 1865 yılında 
Sultan Aziz tarafın

dan kurdurulan 
Umurbey Rüştiye 
si’nin dış görünüşü 
nün Umurbey Eski 
Belediye Binası'na 
uygulandığını böyle 
ce bölgenin ilk rüşti 
yesinin bugünde 
yaşatmaya çalıştık
larını söyledi. 
Bu binayı Uludağ 
Üniversitesi’ne 
vererek beldelerine 
bir Yüksek Okul 
kazandırmak istedik
lerini söyleyen Gü 
ler, "Uludağ Üniver
site Senatosu’ndan 
çıkacak kararla 
beldemizde bir 
veya iki yüksek 
okul açılmasını 
bekliyoruz” dedi. 
Umurbey zeytinini 
marka yapmak 
konusunda kararlı 
olduklarını da söy 
leyen Güler, Celal 
Bayar Meydam’nda 
bulunan eski yağha 
neyi onararak, 
Köy Kalkınma 
Kooperatifi Merkezi 
haline getirdikleri 
ortaklardan alınan 
zeytinlerin burada 
tuzlandığını söyledi. 
Beldedeki sosyal ve 
kültürel etkinlikleri 
de anlatan Güler, 
2007 yılının gelir 
ve giderlerinin 
2.250 bin YTL olarak 
bütçeye koyduk
larını, 1.600 bin YTL 
gelir, 2.026 bin YTL 
giderle yılı kapattık
larını söyledi.
2008 yılında ise 
hazırlanan tahmini 
bütçenin 2.300 bin 
YTL olduğunu 

bildiren Güler, 
bu yıl için sulama 
suyu ile ilgili ikinci 
etap projesinin 
yapılmasını, 
Aytepe Projesi’nin 
gerçekleştirilmesini 
ayrıca Celal Bayar 
Anıt Mezarı yanında
ki 190 metrekare 
alanı kamulaştırarak 
Kayalar Cafeterya 
Projesi’ni gerçek
leştireceğini söyledi. 
Hükümetin belde 
belediyelerini kapat
ma düşüncesinin 
yanlış olduğunu 
söyleyen Güler, 
"Nüfusu 2 binden 
az olan belediyeler 
kapatılabilir ama 
bunun üzerinde 
olan belediyeler 
kapatılmamalı. 
Merkezden yönetim 
sorunları çözmez, 
arttırır” dedi.
Güler, “Başbakan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığından 
değil de belde 
belediye başkan
lığından gelme biri 
olsaydı bu yasa 
tasarısı böyle 
hazırlanmazdı. 
Bu yasa çıkarsa 
Umurbey Gemlik’in 
bir mahallesi ola
cağına, Umurbey’in 
köy statüsünde 
kalması daha iyidir. 
Köy tüzel kişiliğinde 
olsa kendi hakkında 
kararları kendisi 
verir en azından. 
Bu yasa bu halde 
çıkarsa beldeler 
kimliksiz bir yer 
haline gelecektir” 
dedi.

— k Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Devlet Bahçeli....
DEVLET Bahçeli, Türkeş’in ölümünden 

sonra sessiz sedasız sahneye çıkıp, MHP 
Genel başkanlığı koltuğuna oturdu.

Doğrusu, o günlerde kimse bu sessiz 
sedasız politikacının ülkenin yazgısında bu 
kadar önemli roller üstleneceğini tahmin etme
di.

Ama Bahçeli çok kritik dönemlerde ülkenin 
yazgısını değiştirecek kararlar ve duruşlar 
içinde oldu.

Târih, mutlaka Bahçeli hakkında o şaşmaz 
hükmünü verecektir.

Devlet Bahçeli, 57. koalisyon, hükümeti 
döneminde Başbakan Ecevit’e yanında sigara 
içmeyecek kadar saygılıydı.

Ancak Ecevit’in hastalığı sırasında par
tisinin koalisyon dışında bırakılacağı dediko
dularına inandığı için ülkeyi erken seçime zor
ladı.

Ecevit’in ısrarlarına rağmen kararından 
dönmedi ve ülke 2002 Kasım’ında erken 
seçime gitti.

Erken seçim, ağır bir ekonomik krizden 
yeni çıkmış koalisyon hükümeti için intihar 
demekti.

Çünkü alınan önlemler ve yapılan reformlar 
yeni yeni meyvelerini vermeye başlamıştı.

Ekonomi iyiye gidiyordu ancak henüz bu 
iyileşme halka yansımamıştı.

Erken seçim koalisyon partilerinin çöküşü 
oldu.

Ecevit’in DSP’si, Yılmaz’ın ANAP’ı baraj 
altında kaldı.

Bahçeli’nin partisi MHP de aynı çukura 
düştü.

6 ay önce kurulmuş olan dinci parti AKP 
ise kendisine hazırlanmış iktidar koltuğuna tek 
başına oturuverdi.

Bu işin baş aktörü hiç kuşkusuz Devlet 
Bahçeli’ydi.

MHP liderinin ülke yazgısına damgasını 
vurduğu ikinci olay cumhurbaşkanlığı 
seçimidir.

Tayyip Erdoğan ve arkadaşları kafalarındaki 
İslam ağırlıklı rejimi kurmak için dindar bir 
Cumhurbaşkanı seçeceklerini ilan ettiler.

Adayları Abdullah Gül’dü.
Bütün gayretlerine rağmen bunu başara 

madılar ve ülkeyi seçime götürdüler.
Seçimden sonra da Gül’ü seçemeyecekleri 

için sıkıntı içinde olan AKP’nin imdadına 
yetişen yine Devlet Bahçeli oldu.

Sürpriz bir destekle Meclis oylamasına 
katılacaklarını açıkladı. Ve dindar cumhur
başkanı MHP’nin katkısıyla seçildi.

Şu anda yaşadığımız türban olayında da 
kilit rol oynayan aktör yine Bahçeli’ydi.

Türbanın serbest bırakılması için anayasa 
değişikliği gerekiyordu.

Ancak AKP’nin Anayasa’yı değiştirecek 
sayısal çoğunluğu yoktu.

İşte o anda Bahçeli sahneye çıktı ve tür
banın serbest bırakılması için AKP’ye elini 
uzattı.

MHP liderinin desteğiyle önümüzdeki hafta 
türban üniversitelerde serbest olacak.

Muhalefet partilerinin, yargının, sivil toplum 
örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, medyanın 
ve hepsinden önemlisi de üniversitelerin tüm 
uyarıları Devlet Bahçeli’yi etkilemeye yetmedi.

Atatürk’ün bu ulusa emanet ettiği laik 
demokratik cumhuriyet açısından bir kırılma 
noktasının başlangıcı olan türban serbes 
tisinin de baş aktörü yine Devlet Bahçeli oldu.

Hiç kuşkusuz bizim burada özetlemeye 
çalıştığımız bu olayları tarih yazacak ve Devlet 
Bahçeli hakkında o şaşmaz değerlendirmesini 
yaparak hükmünü verecektir.

Karnesine kötü şeyler yazılacağını bilme
lidir. Yazık oldu.

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

Sedat AYDIN

ES Su tel f Bil»®’ 
S» BUK5A KAL5I l î \ J
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Aydın Madencilik 
Bursa Kalsit 
Fabrikası’nı 
büyütüyor.
Sedat Aydın 
tarafından kurulan 
Aydın Madencilik, 
Nakliyat Turizim 
Dış Ticaret İnşaat 
Taahhüt Ticaret Ltd. 
Şti. tarafından 
Yalova Yolu Değir 
menler Mevkiindeki 
Bursa Kalsit 
Fabrikası üretim 
kapasitesini 
artırmak için 
3 milyon euroluk 
yatırım yaptı. 
Fabrikanın mevcut 
2 olan kalsit 
madenini öğüten 
değirmen sayısını 

yeni değirmen ile 
üçe çıkardıklarını 
söyleyen Fabrika 
Sahibi Sedat 
Aydın, Mart ayı 
ortalarında 
deneme çalışmaları
na başlayacakları 
yeni ünite ile 
elde edilen kalsit 
tozlarınının yüzde 
80’ini ihraç edecek
lerini söyledi. 
KALİTELİ ÜRETİM 
Sedat Aydın 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 
Almanya 
Kosokavva Alpıne 
firması tarafından 
montaj çalışmaları 
sürdürülen ek ünite 
ile fabrika sahasının 

8 bin metrekareye 
yükseldiğini belirte 
rek şunları söyledi: 
"Kalsit madenini 
öğüterek 2 mikron 
ile 100 mikron 
arasındaki zerrecik
ler haline getiren 
fabrikamızda 
üretim 
kapasitesini 
yükseltmek ve 
kaliteli üründe 
üretim artışı 
sağlamak amacıyla 
yeni bir değirmen 
aldık. Almanya 
Kosokawa Alpıne 
firması şu anda 
montaj çalışmalarını 
tamamlamak üzere. 
Önümüzdeki ayın 
ortalarında

deneme üretimine 
başlayacağız.
Boya, plastik, 
porselen ve kağıt 
sanayinde ham 
madde olarak 
kullanılan kalsit 
tozu üretiminde 
ülke genelinde 
söz sahibi olabilmek 
amacıyla yatırıma 
gittik. Ek ünitemiz 
ile 3 milyon 
euro’luk bir yatırım 
gerçekleştirdik.
DİıîiÇjiiîuû tûSiSiiiiiZ 
Türkiye’nin 3. büyük 
tesisi olacaktır.
Bu ünitenin devreye 
girmesiyle 10-15 
kişilik bir ek istih
dam yaratmış ola
cağız. Böylece 
çalışan personelimiz

55-60 kişiye 
çıkacaktır. ” 
Yeni değirmenin 
1-2-3 mikronluk 
kalsit tozu üreteceği
ni söyleyen Sedat 
Aydın, "İşletme 
mizde düşük olan 
kaliteli kalsit tozu 
üretimini böylece 

arttırmış olacağız. 
Bu kalsitin yüzde 
80’ini Bulgaristan, 
Romanya ve 
Ukrayna’ya ihraç 
edeceğiz. Kalan 
yüzde 20’lik bölüm 
ise iç piyasaya 
pazarlanacak.” ] 
şeklinde konuştu.

Sisin faturası ağır oldu: 22 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde iki gündür 
devam eden ve tüm 
Marmara bölgesini 
kaplayan yoğun sis, 
hayatı olumsuz etki 
lerken, meydana 
gelen trafik kazasın
da 22 kişi yaralandı. 
İnegöl ilçesinde 
yaşanan yoğun sis 
yüzünden Kurşunlu, 
Yoncalı (Özdilek), 
Organize Sanayi 
Bölgesi ve Avarlar 
Kavşağında meydana 
gelen ve 15 aracın 
karıştığı 6 trafik kaza
sında toplam 22 kişi 
hastaneye kaldırıldı. 
Bu kazalardan biri

Kurşunlu kavşağında 
gerçekleşti.
Zincirleme kazada 6 
araç birbirine girer 
ken, 4 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre 
İnegöl istikametinden 
Pazaryeri'ne gitmekte 
olan Tamer Bozdağ 
yönetimindeki 45 RV 
755 plakalı kamyon, 
aşırı sis yüzünden 
kavşaktaki dönüş 
noktasını göremeyin 
ce aracını durdurmak 
zorunda kaldı, yolu 
görebilmek için kam 
yondan indi. Arkadan 
gelen sürücü Orhan 
Meral yönetimindeki * 
34 JYV 49 plakalı

yolcu otobüsü, son 
anda yolda duran 
kamyonu fark edip, 
kamyon ile tretuar 
arasındaki dar aralık
tan kamyonu sıyıra 
rak geçmeyi başardı. 
Ancak otobüsün 
arkasından gelen 
Sadettin Bayramoğlu 

yönetimindeki 16 Z 
6371 plakalı kamyon, 
kavşakta duran kam 
yona arkadan çarpıp, 
yolun karşı şeridine 
geçti. Karşı şeritten 
gelen herhangi bir 
aracın olmaması ise 
faciayı önledi. Henüz 
bu çarpmanın etkisi 

atlatılmamışken bu 
sefer Oy laftan gel 
mekte olan sürücü 
Cemalettin Can yöne
timindeki 16 Y 9011 
plakalı minibüs 45 RV 
755 plakalı kamyona 
yandan çarptı. Yine 
Ankara istikametin 
den gelmekte olan 
sürücü Halit Aydın 
yönetimindeki 08 K 
6028 plakalı TIR, 16 Y 
9011 plakalı minibüsü 
güçlükle sıyırıp, 45 
RV 755 plakalı kam 
yona çarptı. Onun 
arkasından gelmekte 
olan sürücü Necdet 
Civelek yönetiminde
ki 08 K 6136 plakalı

TIR ise 08 K 6028 
plakalı TIR'a çarptı. I 
Yoğun sisin neden 
olduğu Kurşunlu -■ 
kavşağındaki kaza .1 
sırasında Oylat'tan 
İnegöl'e gelmekte 
olan minibüsün 
sürücüsü Cemalettin 
Can(34) ile minibüste 
bulunan yolculardan 
Fatma Özbay(34), ' 
Oğuzhan Özbay(10) 
ve Durmuş Salık(75) 
yaralandı.
İnegöl Devlet Hasta 
nesi Acil Servisine 
getirilen yaralılar, ilk 
müdaha lenin ardın- i 
dan müşahede altına 
alındı.

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

'Gemlik Körfez'internette
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Umurbey Belediye Başkanı 
Güler, bundan önce düzenlediği 
basın toplantısını Paşa Otel’de 
yapmıştı.

2007 yılına ait çalışma 
raporunu bir kitapçık haline 
getirten Güler, özel sektörden 
kazandığı prensiplerini basın 
toplantısında da sergiliyor.

Düzenli, programlı ve rahat 
tavırlarıyla yaptıklarını ve yapa 
caklarını aktarıyor.

Bursa Olay’dan Ahmet Emin 
Yılmaz, Yusuf Kayışoğlu, Meydan 
dan Mehmet Ali Yılmaz, Yüksel 
Baysal, Bursa Hakimiyetten 
Okan Tuna’nın hazır bulunduğu 
basın toplantısı Bayar Kütüpha 
nesinde düzenlendi.

Başkan Güler, 2007 çalışma 
larını anlatırken, programındaki 
hedeflerini yüzde 1OO’e yakınını 
gerçekleştirdiğini söyledi.

2008 yılındın amiral gemisi 
dediği, hizmet programında 
Aytepe Düzenleme Projesi yer- 
aldığını, bu proje ile Umurbey’in 
daha da güzelleşeceğini söyledi.

Fatih Mehmet Güler, Bursalı 
gazetecilere hizmetlerini gez 
dirdikten sonra Geriye Dönü 
şümlü Atık toplam projesi ile 
Umurbey İköğretim Okulu’na 
destek sağladıklarını anlatarak, 
okula kazandırdıkları "Akıllı 
Tahta" yıl gösterdi.

Gemlik’te bir okulda da bulun-

Umurbey Belediye Başkam’nı dinlerken..

Güne Bakış
Kadri GÜLER: 

kadrLouler@hotmall.com . *

duğunu öğrendiğim Akıllı 
Tahta’yı tanıdık.

Bunu eğitimde bir devrim 
olarak gördüm.

Kara tahtadan beyaz tahtaya 
geçişin ardından, beyaz tahta 
üzerine projeksiyon ve bilgisayar 
desteği ile dijital yazım ve anla 
tim gerçekleştiriliyor.

Küçük bir belde belediyesinin 
eğitime destekle sağladığı bu 
çağdaş aygıt, mutlaka eğitimi 
kolaylaştıracak, kalitesini yüksel
tecek, öğrencilerin bilgisayar 
öğrenmelerini, çağı izlemelerini 
sağlayacak kanısındayım.

Nüfusu 80 bine gelmiş Gem 
lik’te bu aygıtın bir okulda 
olmasın da yadırmamadım der
sem yalan olur.

Türkiye'nin gündeminde olan 
belede belediyelerinin kapatıl
ması konusunu Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih Güler, 
antidemokratik bir uygulama 
olarak ortaya koyuyor.

Çıkarıyacak yasanın belde 
belediyelerinde gerekli verim 
lililğin elde edilmemesinin örnek 

gösterilmesine karşın, Umurbey 
Beledisinin merkezi hükümetten 
2007 yılında 170 bin YTL yardım 
aldığını, buna karşın, 360 bin 
YTL katma değer ürettiklerini 
söylüyor.

2007 yılında Büyükşehir Bele 
diyesinin Umurbey’e bir deste 
ğinin olmadının da altını çizen 
Güler, Umurbey’in yalnız otobüs 
gelirlerinin Büyükşehire geçmesi 
ve katkı paylarıyla kazandırdı 
ğının 400 bin YTL ye yakın 
olduğunu da söyledi.

Nüfusu 2 binin altındaki belde 
belediyelerinin kapatılmasına 
karşı olmadıklarını söyleyen 
Güler, hizmet üreten belde beledi 
yelerinin kapatılmasının yanlış 
olduğunu, hizmetin dağıtılacağı
na merkezileştirilmesinin daha 
büyük sorunlar yaratacağını 
belirtiyor.

Güler konuşmasında, "Başba 
kan Recep Tayyip Erdoğan, 
Büyük şehir Belediye Başkan 
lığından değil de, belde belediye 
başkanlıklarından kademeli 
olarak Büyükşehir Belediyesi

Başkanlığı gelseydi, bu yasa 
taslağı böyle hazırlanmazdı." 
demeyi de ihmal etmiyor.

Beldelerdeki belediyelerin 
kapatılarak beldelerin ilçelerin 
mahallesi durumuna getirilme 
sinin ise beldeleri kimliksiz 
/eştireceğine dikkat çekiyor.

Güler, belde belediyelerinde 
yaşanan sıkıntıların tümünün 
kapatılarak çözülmesinin yan
lışlığını hatırlatırken, Umurbey 
Belediyesi’nini çok eski bir 
geçmişi olduğuna da dikkat 
çekiyor.

Kendi sorunlarını çözemeyen, 
kentine hizmeti getiremeyen ilçe 
belediyelerinin yükünün arttırıl
masının doğru olmayacağını 
söyleyerek, bu yasa tasarasının 
mecliste engellenmesini veya 
düzeltilerek çıkarılmasını istiyor.

Umurbey Belediyesi küçük bir 
belediye.

Büyük bir bütçesi olmamasına 
karşın, kendi yağıyla kavrula- 
bilen, güzel işler başaran, halkıy
la kaynaşmış bir belediye.

Aslında, bölgemizde örnek bir 
belediye diyebilirim.

Güler sıkıntılı.
Gelecek seçimlere hazırlandı 

ğı kesin.
Bu konuda girişimlerin olduğu 

nu da yalanlamıyor.
Yakında kendi ağzından siyasi 

tercihini açıklayabilir. Bekleyin.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Tibel Otel paylaşılamıyormuş
Gemlik, Serbest 

Bölge’deki kuruluşlarla 
Liman İşletme Tesisleri ile 
Avrupa’ya acılan 
Anadolu’nun önemli bir 
kapısı olmuştur.

Odanın artan üyesi ile ve 
Gemlik’ten yapılan ithalat 
ve ihracaat Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın iş 
hacmini önemli oranda art
tırmış bulunmaktadır.

Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın, Gemlik 
Belediyesi ile ortak inşa 
ettikleri Tibel Otel’in bir 
katında hizmet veren 
Ticaret ve Sanayi Odası kul
landığı katın yetersiz kaldığı 
görülmekte ve bi (inmekte
dir.

Bunun içindir ki, Ticaret 
ve Sanayi Odası adına 
Başkan Sayın Kemal Akıt, 
Belediye’ye durumu anlatan 
bir yazı ile başvurarak, 
Belediye’nin sahip olduğu 
yüzde 50 hisseyi satın 
almak istediğini belirt
mişlerdir.

Gemlik Belediye Başkanı 
bu başvuruyu, Belediye

Meclisi’nin 4 Şubat’daki 
toplantısının gündemine 
almış, Belediye Meclisi bu 
kez, Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan yüzde 50 
hisseyi satın almayı karar
laştırmıştır.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası 196O’lı yılların orta
larına kadar Çarşı cami 
karşısındaki şimdi Marmara 
Izgara Salonu olan binada 
faaliyet gösteriyordu.

Binanın yetersizliği üzer
ine Belediyeye yapılan 
ortak bir bina yapımı 
talebine, zamanın Belediye 
Başkanı rahmetli Emin 
Dalkıran ve Belediye meclis 
üyeleri konuyu sahiplenip, 
arsa tahsis ederek bugünkü 
Tibel Otel Binası üyelerin 
katkıları ile gerçekleştir
ilmiştir.

Aradan 40 yılı aşkın bir 
zaman sonra beliren yer 
sıkıntısının giderilmesi için 
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Bele diye’ye ait 
hisselerinin devri talebine 
belediye olarak biz alalım 
kararına varılması iki farklı 

davranışı gözler önüne 
seriyor.

Gemlik Belediyesi’nin 
hangi amaçla almak iste
diğine dair bir görüş ve 
beyan olmamıştır.

Ortak mülkiyetteki 
tesisin bir katı hariç, Tibel 
adı ile otelcilik hizmeti ver
mektedir.

Belediyemiz, mülkün 
tamamına sahip olarak otel
cilik mi yapacaktır?

Kamu mallarını “Babalar 
gibi satarım” diyen bir zih
niyetle Cumhuriyet’in 84 yıl
lık kazanımlarını elden para 
için çıkaran bir partinin 
yönettiği bir kamu kuruluşu 
olan Belediye’nin gayri
menkul alma kararı 
düşündürücüdür. Çünkü 
üyesi oldukları AKP’nin 
genel felsefesine aykırıdır.

Belediye bir ticari kuru
luş değildir. Amacı para 
kazanmak değil, yandaşları
na para kazandırmak değil, 
halka hizmettir.

Belediye’nin hizmet için 
koskocaman bir sarayı 
vardır. Saniyen Gemlik

Kütüphanesi’nin mülkiyeti 
de Kültür Bakanlığı’nca 
Belediye’ye devredilmiştir.

Ticaret ve Sanayi Odaları 
kamu yararına hizmet gören 
sivil toplum örgütleridir.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın iş hacmi, 
bir noktada Gemlik 
Belediyesi’nin Serbest 
Bölge kurulmasına, 
Liman İşletmeciliğinin yapıl
masına izin vermesi ile 
yoğunlaşmıştır.

Yıllarca anlayış içinde 
süren bir ortaklığın 
lazımiyetinde önde olanın 
başvurusunu dikkate alma
yarak biz ortağımızdan 
alalım demek yanlış bir 
davranış olmuştur.

Yıllarca Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanhğı’nı yapan Sayın 
Belediye Başkanımızın 
başvurunun gerekliliği 
doğrultusunda tavır 
almayışı yadırganacak bir 
tutum ve davranıştır.

Otel müştecirinin kira 
sözleşmesinin bitiminden 
sonra yine oda ve Belediye 

müştereken binayı restore 
ederek odaya yeterli bir yer 
verip, tesisi ihaleye çıkarıp, 
otelcilik hizmetinin daha 
güzel verilmesi halkın 
ilgisinin arttırılması sağlan
abilir.

Taraflar kararlarında 
ısrarlı olurlarsa, konunun 
hukuken halline başvurulup 
izale-i şuyu (ortaklığın 
giderilmesi) ile bir sonuca 
varılır.

Ortaklığın giderilmesi 
noktasında şimdiki sahip
lerinin mülkü elde etmeleri 
mümkünde olmayabilir. Bir 
üçüncü şahıs alır. Odada, 
Belediye’de baka kalır.

Buna sebep olan 
Belediye de halkından kötü 
not alır.

Benden hatırlatması...

KAYIP
Bursa Defterdarlığımdan 

aldığım Maliye Bakanlığına 
ait resmi belge basılmasına 

dair lehvamı kaybettim
Hükümsüzdür.

Kadri Güler (Körfez Ofset)

mailto:kadrLouler@hotmall.com
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Meclis’te türban maratonu
TBMM Anayasa 
Komisyonu'nda 
1 Şubat Cuma 
günü kabul edilen 
Başörtüsünün 
yükseköğretimde 
serbest bırakılmasını 
içeren Anayasa 
değişikliği teklifinin 
görüşmeleri Meclis 
Genel Kurulu'da 
görüşüldü.
-Danışma 
Kurulu DTP'hin 
katılmaması 
nedeniyle toplana
madı.
-Kemal Anadol 
"Gömlek 
değiştirmek kolay, 
deri değiştirmek 
imkansız" diyerek 
asıl hedefin laiklik 
olduğunu söyledi. 
DEĞİŞİKLİK 
ŞUNLARI 
KAPSIYOR 
AKP ve MHP'li 
milletvekillerince 
verilen. Anayasa 
değişikliği teklifiyle, 
Anayasa'nın, 
"Kanun önünde 
eşitlik" başlıklı 
10'uncu mad-

desinde, "... ve 
her türlü kamu 
hizmetlerinden 
yararlanılmasında" 
ibaresi eklendiği 
son fıkrası,
"Devlet organları ve 
idari makamları, 
bütün işlemlerinde 
ve her türlü kamu 
hizmetlerinden 

yararlanılmasında 
kanun önünde 
eşitlik ilkesine 
uygun olarak 
hareket etmek 
zorundadır" şeklinde 
değiştiriliyor.
Teklif, Anayasa'nın 
"Eğitim ve öğrenim 
hakkı ve ödevi" 
başlıklı 42'nci 

maddesine, 
"Kanunda açıkça 
yazılı olmayan 
herhangi bir 
sebeple kimse 
yükseköğrenim 
hakkını kullanmak
tan mahrum edile
mez. Bu hakkın 
kullanımının 
sınırları kanunla 

belirlenir" şeklinde 
yeni bir fıkra eklen
mesini öngörüyor. 
Teklifin tühıü 
üzerindeki 
görüşmeler 
tamamlandıktan 
sonra, maddelerine 
geçilmesi için gizli 
oylama yapılacak. 
Teklifin tümü 
üzerindeki 
görüşmelerde, 
siyasi parti grupları 
ile hükümet adına 
yapılan konuşmalar 
20'şer dakika, 
milletvekillerinin 
kişisel görüşlerini 
açıkladığı konuş
malar da 10'ar 
dakika olacak.
Anayasa değişikliği 
teklifinin ikinci 
tur görüşmesi, 
ilk tur görüşmeler 
tamamlandıktan 
sonra en erken 
48 saat sonra 
yapılabiliyor. 
İKİNCİ TUR 
GÖRÜŞMELER 
9 ŞUBATTA 
YAPILACAK 
Bu nedenle ikinci 

tur görüşmeler 
9 Şubat 
Cumartesi günü ’ 
gerçekleştirilecek. 
İkinci tur 
görüşmede, 
yalnızca maddeler 
üzerinde verilmiş 
değişiklik önergeleri 
ele alınacak, bir 
madde üzerinde 
birinci turda 
değişiklik önergesi 
verilmemişse 
ikinci turda da 
ilgili madde ile 
ilgili önerge 
verilemeyecek. 
Anayasa değişikliği 
teklifinin mad
delerinin ve 
tümünün kabulü, 
üye tam sayısının 
beşte üç 
çoğunluğunun 
(330) gizli oyu ile 
mümkün olabilecek. 
Birinci turda gerekli 
çoğunlukla 
(330) kabul oyu ala
mayan bir madde, 
ikinci turda da en az 
(330) oy alamazsa 
reddedilmiş 
sayılacak.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ.

GÜNDE DAVETİ VE; 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

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



7 Şubat 2008 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 7

Bursa’da Maliye, inşaat sektörünü mercek altına aldı
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim 
Saydam, 2008 yılın
da memur sayılarını 
arttırıp yaygın dene
tim faaliyetlerini 
sürdüreceklerini 
belirterek, 2008 yılı 
denetimlerinde 
favori sektörlerinin 
inşaat olduğunu 
söyledi.
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Mezunlar Derne 
ği'nin Kervansaray 
Termal Otel'de 
düzenlediği toplan
tıya katılan Bursa 
Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim 
Sayram, 2007 yılı 
mali verilerini değer
lendirdi. Türkiye 
ihracatında 8.45'lik 
payla ikinci sırada 
olan Bursa’da bin 
323 personelle 
hizmet verdiklerini 
dile getiren Saydam, 
"Bursa nüfusunun 
yüzde 81'i şehirde, 

yüzde 19'u kırsal 
kesimde yaşıyor. 
2007 yılında 
Bursa’da 3 bin firma 
açılmış. 695 firma da 
kapanmış. Açılan fir
malarda inşaat sek
törü ağırlıktayken, 
kapanan firmalarda 
tekstil sektörü ağır
lıklı. En az bir vergi 
türünde 145 bin 657 
mükellefimiz 
bulunuyor. 2007 
yılında 2 milyon 80 
bin 11 adet e-beyan- 
name alındı. Yani 
toplam beyan
namelerin yüzde 
79'unu e-beyanname 
şeklinde aldık.
Bursa'nın 
Türkiye'nin vergi 
gelirleri tahsilatı 
içindeki payı 2006 
yılında 2.38 iken, 
2007 yılında 2.32'ye 
düştü. Her sene de 
düşmektedir. Vergi 
gelirleri tahsilatında 
İstanbul, Kocaeli, 
Ankara ve İzmir'den 
sonra Bursa 5. sıra

da geliyor. 
Geçen sene 
Bursa'nın vergi 
gelirleri tahakkuku 
4 milyar 100 milyon 
799 bin YTL'dir. 
Bunun 3 milyar 
545 milyon 691 
bin YTL'si tahsil 
edildi" dedi.
Vergi gelirlerinin 
yüzde 33'ünün gelir 
vergisi tahsilatından 
elde edildiğini ifade 
eden Saydam, 
"2007 yılında 103 
bin 365 mükellefi 
denetlendik. 50 bin 
538 tutanak düzen
ledik. Vergi denet- 
menlerinin iş 
yükünü azaltıp, 
mesailerini daha iyi 
değerlendirmeyi 
amaçlıyoruz.
Verimsiz işlerden 
kurtulan 
arkadaşlarımız, 2008 
yılında daha aktif 
çalışma imkanı bula
cak. Daha çok 
mükellefe ulaşılarak, 
daha çok vergi 

incelemesi yapıla
caktır. 2008 yılında 
memur sayısını 
artırıp, yaygın dene
tim faaliyetlerimiz 
sürecektir.
Uludağ'da 24 saat 
esaslı denetimler 
yapıyoruz. 2008 
yılındaki denetimler
imizde favori sek
törümüz inşaat ola
caktır. Tahsilat 
rakamları geçen 
seneye göre 
düşmüş. 2008 yılın
da haciz, gayri
menkul çalış
malarımız devam 
edecek. Yakın 
zamanda da e-haciz 
uygulamasını başlat
acağız. Bu uygulama 
hayata geçince 
mükelleflerimiz 
borçlarını zamanın
da ödeyip, işlerinin 
sekteye uğramaması 
için çalışmalıdır" 
diye konuştu.
Toplantıya katılan 
Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali

Müşavirler Odası 
(BSMMMO) Başkanı 
Ebubekir Şimşek 
ise, denetimlerin 
yoğun bir şekilde 
yapılmasını arzu 
ettiklerini anlatarak, 
"Ülkeye faydalı her 
işte yardıma hazırız. 
Ancak sürekli biz
den yeni şeyler 
isteniyor. Bazı istek
ler tekrar oluyor. 
Mesleğimiz teknik 
bir meslektir. Bu 
mesleğin eğitimini 
almadan 'kendi def
terimi kendim 
tutarım' anlayışını 
doğru bulmuyoruz. 
Bursa'nın vergi 
payının her geçen 
gün düşüyor olması 
üzücü. Bursa'nın 
bu gelirlerini 
arttırmasını umu 
yoruz. Bursa'nın 
artan nüfusu, 
gelişen sanayisiyle 
vergi potansiyelini 
yukarılara çekmesini 
temenni ediyoruz. 
Tabii ki vergi geliri 

düşüklüğünün de 
bazı sebepleri var. 
Bunlardan biri 
İstanbul mükellefi 
olup Bursa’da 
mağazaların 
açılmasıdır. Bir 
diğeri de İstanbul, 
bu açıdan ayrı 
bir kategoride 
değerlendirilmelidir. 
Bu sefer Bursa 
tabii ki bir 
numaradır" 
şeklinde konuştu. 
Toplantının ev 
sahipliğini yapan 
UÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Mezunlar Derneği 
Başkanı Raşit 
Gürbüz de, ürün 
ortaya çıkarmanın 
günden güne zor
laştığını, işlerinin 
her geçen gün daha 
da yoğunlaştığını 
belirterek, kayıt 
dişiliği önleyici 
çalışmaların daha 
fazla yapılması 
gerektiğine dikkat 
çekti.

Hafta sonu yağmur ve kar geliyor!
Bahardan kalma 
günler geçiren 
Türkiye hafta 
sonunda yine kış 
şartlarına geri 
dönüyor. 
Bugün yurdun 
büyük bölümü 
sisin etkisi altında 
kalacak. 
Cuma günü 
Marmara

Bölgesi'nde 
başlayacak 
yağmur 
Cumartesi günü 
yurdun büyük bir 
bölümünü etkisi 
altına alacak. 
Cumartesi günü 
Trakya'dan yurda 
sokulacak kar 
yağışı Edirne ve 
çevresinde etkili

olacak.
Pazar günü kar 
yağışı Trakya'nın 
bütünü ile İç 
Anadolu bölgesini 
saracak.
Başta Marmara 
olmak üzere 
Ege ve Akdeniz 
bölgesinde şiddetli 
sağanak yağış 
bekleniyor

Ekmeğe yüzde 25 zam geliyor
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
Genel Başkanı 
Halil İbrahim Balcı, 
bu yıl içerisinde 
ekmeğe yüzde 
25 oranında zam 
yapılacağını 
açıkladı.
Fırıncılar 
Federasyonu'nda 
düzenlediği 
basın toplantısında 
ekmek zammına 
ilişkin açıklamalar

da bulunan 
Balcı, 2008 yılı 
içerisinde ekmeğe 
yüzde 20-25 
oranında zam 
yapılacağını 
söyledi. Zammın 
bazı illerde 
önümüzdeki ay 
içerisinde başlaya 
bileceğini belirten 
Balcı, Ankara için 
şu anda kesin 
birşey olmadığını 
ifade etti. Toprak

Mahsulleri Ofisi'nin 
(TMO) de üzerine 
düşen görevi yerine 
getirmediğini ileri 
süren Balcı, ekmek 
fiyatlarındaki artışın 
TMO'nun stok
larının yetersiz 
liğinden kay
naklandığını 
dile getirdi. 
TMO'da şuan 
itibariyle 257 bin 
ton buğday bulun
duğunu ifade eden

Balcı, bu oranın 
2-3 milyon ton 
olması gerektiğini 
belirtti. Bir takım 
çevrelerin ekmek 
fiyatındaki artışın 
küresel ısınmaya 
bağlı olduğunu 
ifade ettiklerini 
söyleyen Balcı, 
fiyatlardaki asıl 
artışın stoklardaki 
buğday yetersi
zliğinden kaynak 
landığını vurguladı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Camide abdest alan 
vatandaşı soydular

Bursa’da ‘Halat’ operasyonu

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir camiide abdest 
alan vatandaşın 
yanına yaklaşan 
kimliği belirsiz 
yankesici, bin 
dolar ve 790 YTL 
parayı alıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Hamitler 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda bir camiide 
abdest alan 
Süleyman Ö.'nün 
(83) yanına kimliği 
belirsiz bir kişi 
geldi. Süleyman 
O. ile sohbet eden 
şahıs bir süre 
sonra olay yerinden 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ayrıldı. Süleyman 
O., gömleğini 

cebindeki bin 
dolar ve cüzdanın
daki 790 YTL 
parasının çalındığını 
farketti. Süleyman 
Ö., polise 
müracaat ederken 
olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri, vatan
daşların tanımadık
ları kişilerle 
yakın ilişki 
kurmamalarını, 
özellikle yankesicilik 
olaylarına karşı 
duyarlı olmalarını 
istedi.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen 'Halat' operas 
yonunda 3 ayrı 
kamyon hırsızlığına 
karıştıkları idida 
edilen 4 kişi gözaltı
na alındı. Zanlılarla 
birlikte hırsızlıkta 
kullanılan halat, çen
gel, maymuncuk ile 
100'e yakın anahtar 
ele geçirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye göre,

Kamyonet otobüs durağına girdi
Bursa'da otobüs 
durağına çarpan 
kamyonetin kabini 
içerisinde sıkışan 
sürücü itfaiye ekip
lerince kurtarılırken, 
kazada sürücünün 
arkadaşı da 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı 

bir kamyondan halat 
hırsızlığını araştıran 
polis, merkez Yıldı 
rım ilçesi Baruthane 
Mahallesi'nde duru
mundan şüphelen 
diği otomobili dur
durdu. Otomobilde 
yapılan aramalarda 
halat ile birlikte hırsı
zlıkta kullanılan çok 
sayıda malzeme ele 
geçirildi.
Polis, bir kamyondan 
çalınan halata rast
layınca operasyonu 
genişletti. Olayla 
ilgili soruşturma

Zümrüt evler 
Mahallesi Çiçek 
Caddesi üzerinde . 
dün gece saat 00.30 
sıralarında meydana 
gelen kazada, 
Teleferik istika 
metinden Kaplıkaya 
yönüne seyreden 
Şeref Recep (32) 
idaresindeki 16 L 
2463 plakalı kamyo

başlatan Asayiş 
Şube Müdürülüğü 
ekipleri, hırsızlıktan 
sabıkalı Fatih T. (28), 
yine hırsızlık ve 
örgüt kurmaktan 
kaydı bulunan Şaban 
A. (30), 17 ayrı suç
tan kaydı bulunan 
Murat Y. (28) ve çilin- 
gircilik yaptığı 
öğrenilen Erkan O. 
(44) gözaltına aldı. 
Yapılan incelemede 
zanlıların tekstil 
malzemesi yüklü 3 
ayrı kamyon hırsı
zlığına karıştıkları 

net kontrolden çıkıp 
yol kenarındaki oto
büs durağına daldı. 
Çarpmanın etkisiyle 
kamyonetin 
kabininde sıkışan 
sürücü Şeref Recep 
ve arkadaşı Resul 
Dumanhoğlu yara
landı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri, kamy

belirlendi.
Çalınan kamyonlar
daki tekstil malze 
melerinin Yavuzselim 
Mahallesindeki bir 
depoya konulduğu 
ortaya çıktı.
Halat hırsızılğından 
yola çıkan polis, 
hırsızlık şebekesini 
çökertti. Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulamaları 
tamamlanan zanlılar, 
'Mülkiyete yönelik 
yüklü kamyon 
hırsızılğı' suçundan 
adliyeye sevkedildi.

onetin kabinini kesip 
yaralıları dışarıya 
çıkardı. Kaza sırasın
da otobüs durağında 
bekleyenlerin olma
ması bir facianın 
yaşanmasına engel 
oldu. Yaralılar, 
112 ambulansıyla 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

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

l
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

, TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

4 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

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 
1 Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA
Macîde &ZÂLP

1 Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
Sezorluk Abone Fiyatı: 3'.I)C-\Tl 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM : 0.546 517 52 82

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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"Yoksulluk sınırı 
2 bin 463 YIL"

Türkiye Kamu-Sen, 
Ocak ayında dört 
kişilik bir ailenin 
yoksulluk sınırını 
2 bin 463 YTL, 
çalışan tek kişinin 
açlık sınırını ise 
940 YTL olarak - 
hesapladı.
Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan 
açıklamada, Ar-Ge 
Merkezinin,' 
'Türkiye İstatistik 
Kurumundan (TÜİK) 
alınan Ocak 2008 
fiyatlarına göre 
gerçekleştirdiği" 
araştırmaya göre, 
çalışan tek kişinin 
açlık sınırının 
Aralık 2007'ye göre

yüzde 5,06 oranında 
artarak 940 YTL 
26 YKr olduğu 

belirtildi.
Açıklamada, gıda, 
giyim, sağlık, barın
ma ve eğitim başta 
olmak üzere, 
14 harcama kalıbı 
esas alınarak belir
lenen dört kişilik 
bir ailenin yoksulluk 
sınırının ise bir 
önceki aya göre 
yüzde 5,78 oranında 
artarak 2 bin 463 YTL 
84 YKr, çalışan tek 
kişinin yoksulluk 
sınırının ise bin 
234 YTL 86 YKr 
olarak hesaplandığı 
ifade edildi.

SATILIK DAİRE
Manastır Kurt Sitesi’nde

3+1,135 m2 
Kombili, Doğalgazlı 

Deniz Manzaralı, 3. Kat 
SATILIK DAİRE 
118.000.00 ■ YTL 

Tel: 0.505 547 83 58

GEMİİK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
tVENUS SİNEMASI 
Filmin Adı
KABADAYI 14.00
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 11.30
ATLAS SİNEMASI
BEYAZ MELEK 14.00

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kürbanlıklannjızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛOIKİZIEİMHİZMEIİMİZVO

İsteyen müşterilerimizin. 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: SI! 1141 Cep Tel: 0.532 77HH4

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

19.00 - 21.30
14.15 - 16.45 - 19.15 - 21.15

16.15

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
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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Öğrenci affı geliyor
800 bin öğrencinin 
merakla beklediği 
öğrenci affına 
MHP'den de destek 
geldi. MHP Grup 
Başkanvekili Oktay 
Vural, öğrenci affı 
bekleyen gençlere, 
“Bu hakkınızı ara
manızı kişisel olarak 
olumlu karşılamakla 
birlikte, zaten MHP 
olarak da verdiğimiz 
öğrenci affı kanun 
teklifiyle siz mağdur 
öğrencileri destekle
mekteyiz” dedi.
800 bin öğrenci 
tarafından beklenen 
ve Meclis içerisinde 
de büyük destek 

gören öğrenci 
affına MHP Grup 
Başkanvekili 
Vural'dan da 
destek geldi.
“www.af2008.org” 
Eğitim Portalı temsil
cilerini makamında 
kabul eden Vural, 
öğrenci affının 
yasalaşması 
konusunda gereken 
desteği vereceklerini 
söyledi. Vural, 
"Öğrenci affı isteyen 
siz öğrenciler yarım 
kalan eğitimlerinize 
devam etmek istiyor
sunuz, bundan daha 
güzel bir hak arayışı 
olamaz. Bu hakkınızı

aramanızı kişisel 
olarak olumlu 
karşılamakla birlikte 
zaten MHP olarak da 
verdiğimiz öğrenci 
affı kanun teklifiyle 
siz mağdur öğren 
çileri destekle 
mekteyiz” dedi. 
Vural, parti olarak 
eğitimin temel hak
lardan biri olduğuna 
ve hiçbir şekilde 
bu haktan bireylerin 
mahrum bırakılma
ması gerektiğine 
inandıklarını söyle 
yerek, öğrenci 
affı konusunda 
destek vereceklerini 
ifade etti.

"50 bin kadrolu öğretmen atanmalı"
Eğitim Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer, Mart ayına 
kalan atamalarda, 
7 bin öğretmen 
ataması yapılacağı 
iddiaları üzerine, 
eğitimde öğretmen 
açığının 60 bin 
olduğunu belirterek, 
en az 50 bin 
kadrolu öğretmen 
atamasının yapıl
ması gerektiğini 
söyledi.
Eğitim Sen Genel 
Başkanı Dinçer 
yaptığı açıklamada, 
2008 yılı öğretmen 
atamalarına ilişkin 
olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca Şubat 
ayında yapılması 
gereken öğretmen 
atamalarının, Maliye 
Bakanlığı'nın kadro
ları serbest bırakma

ması nedeniyle 
Mart ayına kalabile
ceğini hatırlattı. 
Dinçer, basında 
4.786'sı kadrolu, 
2.500 sözleşmeli 
olmak üzere sadece 
7 bin öğretmen ata
masının yapılacağı 
şeklinde haberlerin 
yer aldığını kayde 
derek, eğitimde 
öğ retmen açığı 
net 60 bin 
olduğunu bildirdi. 
Her yıl yeterli sayıda 
atama yapılmaması 
durumunda ve 
binlerce öğretmenin 
emekliye ayrılması 
ile bu açığın daha 
da büyüdüğünü 
vurgulayan Dinçer, 
şunları kaydetti: 
“Durum böyleyken, 
atama yapılması 
düşünülen rakamlar

la öğretmen 
açığı sorununun 
çözülmesi kesinlikle 
mümkün değildir. 
Bugün, elinde 
öğretmen diploması 
tezsiz lisans belgesi 
bulunan işsiz öğret
men sayısı 170 
bindir. Her yıl 37 
bini eğitim fakül
telerinden 57 bini 
diğer fakültelerden 
mezun olmak üzere 
yaklaşık 80 bin kişi 
öğretmenlik için 
hazırlanmaktadır. 
Bu rakamların gös
terdiği en açık ve 
belki de en acı ger 
çek, bugünkü fakülte 
giriş kontenjanları 
esas alındığında 
2012 yılında biriken 
öğretmen adayı 
sayısının 400 bine 
ulaşacak olmasıdır.

Bu rakama, 
bugünkü işsiz öğret
men adaylarını da 
eklediğimizde rakam 
570 bine çıkacaktır.” 
Hükümetin öğretmen 
atama politikasına 
göre 2012 yılına 
kadar 5 yılda atana 
cak öğretmen sayısı 
toplamının 150 bin 
olarak belirlendiğini 

hatırlatan Dinçer, 
“Eğer şimdiden 
gerekli önlemler 
alınmazsa yarın hem 
eğitim sistemimiz, 
hem de öğretmen 
adayları açısından 
çok geç olabilir.
Öğretmen açığını 
kapatacak yeterli 
atamanın yapılma
ması eğitimin 

niteliğini düşürürken 
aynı zamanda 170 
bin gencimizi işsiz 
liğe, umutsuzluğa ya 
da düşük ücretle, iş 
güvencesinden yok 
sun olarak çalışma 
ya itmektedir” dedi. 
Dinçer, en az 50 bin 
kadrolu öğretmen 
atamasının yapıl
ması gerektiğini 
vurgulayarak, “Eği 
timde yeni sorunları 
gündeme getiren 
sözleşmeli, ücretli 
vb öğretmenlik 
uygulamasına derhal 
son verilmelidir.
Öğretmen açıklarına 
son vermenin tek 
çözüm yolu, öğret
men ihtiyacı kadar 
kadrolu öğretmen 
ataması yapılmasın
dan geçmektedir” 
dedi.

Yaşlı arabalarda vergi pürüzü
Ulaştırma Bakanlığı, 
1972 model ve daha 
önceki yıllara ait 
araçların kademeli 
biçimde trafikten çe 
kilerek hurdaya ayrıl
ması kapsamında ilk 
araç atımına başladı. 
Bakan Binaİi Yıldırım, 
1972 ve daha önceki 
yıllara ait araçların 
belli bir bedel 
karşılığında alınarak 
trafikten çekilip 
hurdaya ayrılması 
projesine katılımı 
engelleyen, araç 
sahiplerinin birikmiş 
motorlu taşıt vergisi 

borçları konusunda 
Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü'ne 
Maliye Bakanlığı ile 
çalışma yapılması 
talimatı verdi.
Ulaştırma Bakanlığı, 
hurda araçların 
toplanması projesi 
çerçevesinde ilk araç 
ahmını bugün yaptı. 
Düzenlenen törende 
Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım araç sahibi 
Mustafa Gül’e 6 bin 
270 YTL'lik çekini tes
lim etti. Ulaştırma 
Bakanı Yıldırım, 
karayolu taşıma filo

sunun gençleştirilme
si, rekabet gücünün 
artırılması, trafik 
güvenliğinin sağlan
ması ve çevrenin 
korunması için bu 
projenin önemli 
olduğunu belirterek, 2 
yıl içinde 1972 model 
ve daha önceki yıllara 
ait araçları peydâr 
pey trafikten çekecek
lerini kaydetti.
Ayrıca, arâçlarda 
boyut ve ağırlık kon
trolü ile ilgili uygula
manın yaygınlaştırıl
ması amacıyla 198 
araç muayene istas 

yonlarını faaliyete 
geçirdiklerini dile 
getiren Yıldırım, 
ağırlık kontrollerinin 
yaygınlaşması için 
de 200 yeni kantar 
alındığını ifade etti. 
Bakan Yıldırım'ın, 
araç sahibi Gül'e 
“verdikleri fiyat 
nasıl” sorusu üzerine 
Gül, “Verilen fiyat 
güzel. Bu sayının art
ması için vergi bor
cundan dolayı sıkın
tılar var. Bu katılımı 
etkiliyor” dedi.
Gül, uygulamanın 
memleket açısından 

önemli bir uygulama 
olduğunu vurguladı. 
Gül'ün, projenin 
sürekliliğinin olması 
ve talebin artması 
için vergi ile sıkın
tıların çözülmesi 
gerektiğini söylemesi 
üzerine Bakan 
Yıldırım, vergi 
konusunda Kara 
Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü'ne 
Maliye Bakanlığı ile 
çalışma yapılması 
talimatı verdi.
Kara Ulaştırması 
Genel Müdürü Talat 
Aydın, proje kap

samında 60 bin 
hurda aracın 
toplanacağını 
belirterek, araçların 
dönemsel olarak 
alınacağını söyledi. 
İlk olarak 1958 ve 
öncesi modellerin 
şubat ayın sonuna 
kadar toplanacağının 
altını çizen Aydın, 
belli gruplar halinde 
1972 model dahil 
bütün kamyon, oto
büs ve çekici ve 
tankerleri piyasa 
değerinin üzerinde 
alınacağını dile 
getirdi.
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Çocuklarda romatizmal 
ateşe dikkat

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Selçuk 
Aydın, çocuklarda 
kalp romatizmasına 
karşı ebeveynleri 
uyardı.
Uzman Dr. Selçuk 
Aydın, yaptığı 
açıklamada romatiz
mal ateş geçiren 
bir çocukta romatiz
manın tekrarlan
masının çok tehlikeli 
olduğunu belirtti. 
Romatizmal ateşin 
erken tanısının çok 
önemli olduğunu 
ifade eden Dr. Aydın, 
"Çünkü romatizmanın 
her tekrarı, kalbin 
kapakçıklarında 
giderek daha fazla 
hasar yapar ve 
ameliyatla kapakların 
değişmesi bile 
gerekebilir. Bu hem 
pahalı, hem de sıkın
tılı bir ameliyattır. 
En iyi suni kapak 
bile hiçbir zaman 
insanın kendi kapağı 
kadar iyi çalışmaya
bilir. Bu nedenle en 
iyisi, erken tanı, iyi 
tedavi ve tekrarlarının 
önlenmesidir" dedi. 
Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Selçuk 
Aydın, romatizmal 
ateşin tekrarlanma
ması için penisilin 
iğnelerinin 3 haftada 
bir muntazam olarak 
yapılması gerektiğini 
belirterek, "Ayrıca 
boğaz iltihabı bulgu
ları varsa hasta 
hemen bir çocuk 
doktoruna 
götürülmeli ve 
iltihap tedavi 
yaptırılmalıdır.

Romatizmanın 
tekrarına ait 
bulgular varsa 
hemen polikliniğimize 
başvurulmalıdır. 
Poliklinikler tarafın
dan yapılan 
kontroller kesinlikle 
aksatılmamalıdır" 
diye konuştu. 
Romatizmal ateşin 
birçok belirtisinin 
olduğunu belirten • 
Dr. Aydın, ateş ve 
boğaz ağrısını 
izleyerek, eklemlerde 

ağrı, şişlik, kızarıklık, 
halsizlik, çabuk 
yorulma, nefes darlığı 
ve çarpıntı gibi 
bulgularla bunların 
görülebileceğini 
kaydetti. Dr. Aydın, 
romatizmal ateş 
geçiren hastaların 
mutlaka yatak 
istirahatı yapması 
gerektiğini belirterek 
şunları söyledi: 
"Hasta ve yorgun 
olan kalbin istirahat 
ile işi azaltılarak daha 
çabuk ve hasarsız 
iyileşmesine olanak 
sağlanır. Hastalığın • 
başlangıcında çocuk, 
yemek ve tuvalet 
ihtiyaçlarını bile 
yatağında karşılamalı 
veya tuvalete taşın
malıdır. Hastalık 
iyileştikçe, dok
torunuzun önerilerine 
göre yavaş yavaş nor
mal günlük 
hareketlere 
dönülebilir. Yatak işti
ran aYı sırasTffoa rîeıe’s 
darlığı varsa, has
tanın başının ve 
sırtının altına yastık
lar konmalıdır. Öner
ilenden daha uzun 
istirahat sakıncalıdır."

Uyku düşmanı 
besinleri 

biliyor 
musunuz?

Uzmanlar uyku düş
manı besinleri açık
ladı. Bir başka 
araştırma ise tiryaki
lerin derin uykuya 
dalamadıklarını 
ortaya çıkardı
Fasulye, brokoli, 

karnabahar, çikolata 
gibi yiyecekler, 
bazı baharatlar... 
Uzmanlar uyku 
düşmanı besinleri 
açıkladı. Bir başka 
araştırma ise 
tiryakilerin derin 
uykuya dalamadık
larını ortaya 
çıkardı
Uyku sağlıklı yaşam 
için şart. "6 ila 8 
saatlik iyi bir uyku 
sadece gözlerinizin 
parlamasına, cildi
nizin gerilmesine 
zihninizin açılmasına 
neden olmaz aynı 
zamanda sizi 3 yaş 
genç gösterir" 
diyen uzmanlar, uyku 
kaçıran yiyecekleri 
sıralayıp bunlardan 
sakınılmasını istedi, 
işte o besinler: 
Baharatlar: 
Sarmısak, acı biber 

ve öteki baharatlar 
mide yanması 
yapabilir.
Büyük porsiyon: 
Çok ^emeğin sindiri
mi saatler sürer.
Bu nedenle akşam 
değil öğlen yemek
lerinde büyük 
porsiyon tercih 
edilmeli.
Gaz depoları: 
Fasulye, brokoli, 
karnabahar, Brüksel 
lahanası gibi gaz 
yapan sebzeler 
akşamları 
tüketilmemeli.
Hız ayarı: Lokmalar 
birbiri ardına hızlı 
bir şekilde yutulma
mak, bu sırada mid
eye bolca hava dolar. 
Bu da şişkinlik yapar. 
Alkol: Önce uyuştu
rur ancak sonra uyku 
düzenini tamamen 
bozar.
Kahve: Kafein vücut
ta 12 saat boyunca 
kalır. Uyku soru
nunuz varsa çay, 
çikolata, kola ve 
öteki kafein içeren 
içeceklerden uzak 
durmalısınız.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 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
İDÖ 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 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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20.
Zabıta 513'24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
•İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

7 Şubat 2008 Perşembe 
S.SARAL ECZANESİ 

D.Subaşı Mh. Çeşme Sok. 
No:22 Tel: 5132973 GEMLİK 

e

Gemlik KErfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2973 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİ$ ÇELİK KAPI
* KAPALJ DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
* PVC PENCERE
* BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 1
• 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 kensine ait 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 yatırım yapmayın. ”

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Engürücük Köyü sınırlarındaki ana yol üzerinde bulunan yanan ormana çam tohumu atıldı
lf II II A II I I

'y/' 2007 yılının Haziran ayın
da çıkan yangında yanan 
Yen i köy Çamhğı’na Bursa Or
man Bölge Müdürlüğü tarafın
dan dün tohumlama yapıldı. 
Çıkan orman yangının da yak
laşık 40 hektarlık alan kül 
olurken, bu bölgede yeniden 
ağaçlandırma çalışmaları için 
düğmeye basıldı. Yanan or 
mantık alanda ilk kez uygula 
nan kızıl çam tohumlama 
çalışması başlatıldı. Tohumla 
ma yapanlar “Siyahı yeşile 
döndürüyoruz” yazılı önlük 
giydiler. Haberi syf 3 ’de

Güne Bakış O akpet
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Belde belediyeleri..
Türkiye Cumhuriyeti İmam Hatipliler ve 

belediyeci olarak bililenlerce yönetiliyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul 

* gibi dünyanın önemli metropollerinden birin 
de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

İstanbul'u yöneten Türkiye'yi de yönetir 
, denirdi. Denen oldu.

Belediye Başkanlığını Fazilet Partisi'nde 
siyaset yaparken kazandı, Başbakanlığı ise 
bu partide siyaset etme olanağı bulamadıktan 
sonra kurduğu parti de.

Devamı sayfa 5’de

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

DMV°I MmM Gemllk/lusa M.0.224 813 30 33
fota: 0.224 5K m m-0.533 437 38 63

OTO SÜPÜRGE . 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK
YIKAMA MAKİNASI 
EVLERE VE İŞYERLERİNE 
VAKİT SERVİSİMİZ OLUP 

KLCFON AÇMANIZ VETERLİDİR.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sizleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

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

Buluşma
Yazarımız Gürhan Çetinkaya'nın şehir dışında 

olması nedeniyle bugünkü yazısı elimize ulaş
madığından yayınlayamıyoruz.
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik Körfez

“Emniyetten 
arıyorum” diyen

dolandırıcıya 
kontör kaptırdı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
kişi, aradığı vatan
daşa 'Emniyetten 
arıyorum, cep 
telefonunuzdan 
kontör çalınıyor, 
zanlıyı yakaladık' 
diyerek 657 
YTL'lik kontör 
çaldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Mollaarap
Mahallesi Eşrefiler 
Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda kimliği 
belirsiz bir kişi, 
Erhan Ö. (61)'yü 
cep telefonundan 
arayarak, 
'Emniyetten 
arıyorum, cep 
telefonunuzdan 
kontör çalınıyor. 
Zanlıyı yakaladık, 

[ ifaden için seni

45 dakika sonra 
almaya geleceğiz. 
Bize biraz kontör 
göndermelisin' 
dedi.
Bunun üzerine 
markete giden 
Erhan Ö., çeşitli 
GSM firmalarına 
ait 657 YTL 
değerindeki 
4 bin 500 kontörü 
alarak şifrelerini 
telefondaki 
şahsa yazdırdı. 
Aradan geçen 
süreye rağmen 
kimsenin 
gelmediğini 
gören Erhan Ö., 
dolandırılıdğını 
anlayınca 
polise müracaat 
etti. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

KOŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

HJSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden 
alınan BUSEB’e ait 037852 nolu 
31.01.2008 tarihli Gümrük Vezne 
Ahndımızın aslı kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.

Zeytin üreticilerine müjde
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, tarım 
üreticileri için 
Tarımsal kredilerin 
yeniden yapı
landırıldığını 
müjdeledi.
AKP ilçe Başkanı 
Enver Şahin, 
zeytin üreticisinin 
kuraklık nedeniyle 
bankalara 
bulunan kredi 
borçlarının 
ertelenmesi için 
yapılan taleplerine 
olumlu cevap 
geldiğini belirterek 
tarımsal kredilerin 
yeniden yapı
landırıldığını 
söyledi.
Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyon 
üyesi AKP Bursa 
Milletvekili Ali 
Koyuncu'ya 
üreticiler adına 
şükranlarını ifade 
eden AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, yaşanan 
kuraklık nedeniyle 
gelir kaybına

uğrayan zeytin 
üreticilerinin Ziraat 
Bankası’na olan 
borçların taksitten 
dirme ye faiz indiri
mi yolunda düzen
leme yapıldığını, 
tarımsal kredi işlem
lerinden borçlu 
üreticilerin ziraat 
bankasına başvur
maları halinde 
ödeme kolaylıkların
dan yararlanabile

ceğini kaydetti. 
ÜRETİCİLERİMİZİN 
HEP YANINDAYIZ 
AKP İlçe Teşkilatının 
17 Aralık Pazartesi 
günü Ziraat Odasına 
yaptığı ziyarette, 
Oda Başkanı Ali 
Çelik zeytin üreti
cisinin kuraklık 
nedeniyle bankalara 
bulunan kredi 
borçlarının ertelen
mesi için yapılan

taleplerine şimdiye | 
kadar hiçbir 
yanıt alamadıklarını 
belirterek, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin’den 
konuyu Bursa 
Milletvekillerine 
aktararak yardımcı 1 
olmalarını istemişti. 
Ziyaret sonrasında 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin 
konuyu Bursa 
milletvekillerine 
zeytin üreticilerine 
destek olunması 
gerektiğini 
aktarmıştı..
Gemlik zeytini 
başta olmak üzere 
her türlü ciddi 
konuda nereye 
gidilecekse her 
zaman odaların 
yanında olmaya 
gayret ettiklerini 
söyleyen Enver 
Şahin, "Nereye 
gidecekseniz 
yanınızda olacağız. 
Odalarımız 
lokomotif olun 
biz odalarımıza 
destek verelim." 
dedi.

C^bI'Iihihiuiiiİİ;kiI
baytaş www.baytasmsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazarı Mahallesi 
1Q2 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublexa daireler, 
Toplam 24 Daire. 4 İşyeri
Dışrephe ısı ve su yalıtımlı sıdıng 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 -Faıc .51317 94

bayta%25c5%259f_www.baytasmsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Engürücük Köyü sınırlarındaki ana yol üzerinde bulunan yanan ormana çam tohumu atıldı

Yeniköy Ormanı 
yeniden canlanacak

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl Hazi 
ran ayında çıkan 
yan gınla yaklaşık 
40 hektar alanın 
yandığı Umurbey 
Orman Şefliği’ne 
bağlı Engürücük 
Köyü sınırlarındaki 
ana yol üzerinde 
bulunan ormanlık 
alanda dün 
tohumlama çalış
ması yapıldı. 
Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin 
ile İşletme Müdürü 
Fuat Şenol, Koruma 
Şube Müdürü Kök 
sal Konak, Umurbey 
Orman Şefi Selçuk 
Ayyıldız, Engürücük 
Köyü Muhtarı 
Osman Çelik ve 
orman muhafaza 
memurlarının da 
katılımıyla düz 
alanlara ilk kez 
uygulanan kızıl 
çam tohumlama 
çalışması yapıldı. 
Yanan ormanlık 
alanda üzerlerine 
giydikleri "Siyahı 
yeşile döndürü 
yoruz" yazılı önlük
lerle açıklama yapan 
Orman Bölge Müdü 
rü Ali Girgin, işlet
menin Umurbey 
şefliğine bağlı kızıl 
çam ormanında 
geçtiğimiz yıl 27 
Haziran'da çıkan 
orman yangını sonu
cu 40 hektar orman
lık alanın yandığını 
belirterek, "Hava 
koşullarının da 
olumsuz etkisi 
nedeniyle yangın 
kısa sürede büyü 
müştür. Yangın erte
si gün sabah saat
lerinde söndürülebil 
miştir. Yangından 
zarar gören ormanlık 
alan üzerindeki 
yanan ve kurumuş 
ağaçların tamamı 
kesilerek değerlen 
dirilmek amacıyla 
2007 yılı sonuna 
kadar sahadan çıka 
rılmıştır. Üretimde 
değerlendirilmeyen 
yani ekonomik değe 
rl olmayan üretim 
artıkları toprağın 
mikro klimasını

korumak, hayvan 
varlığı ve flora 
açısından zenginlik 
yaratmak amacı ile 
saha içerisinde dağı 
nık bir şekilde saha 
ya serilmiştir" dedi. 
NEDEN TOHUM 
EKİYORUZ 
Arazinin bozuk olan 
yaklaşık 20 hektarı
na fidan dikileceğini 
bunun yanı sıra 
kalan düz kesimine 
ise lönûrh atılacağını 
söyleyen Bölge 
Müdürü Ali Girgin, 
"Genelde ormancılık 
tekniği açısından 
biz, eğer ormanımız
da tohum veren 
ağaç varsa, bu 
ormanın gençleştir 
meşinde öncelikle 
o tohumdan yararla
narak ağaç türlerine 
göre uygun teknik 
ile 'doğal gençleştir 
me' yaparız. Fidan 
dikimini ise ancak 
yeterli tohum ağacı 
yada tohum yoksa 
o zaman fidan dikimi 
ile gençleştirme 
yaparız. Ayrıca her 
ormanda arazi yapısı 
nın taşlık, kayalık 
yada eğiminin çok 
fazla olması neden
leri ile dikim yapmak 
için toprak işlemesi 
mümkün olmamak
tadır. Bu ormanımız
daki ağaç türünün 
tamamı kızıl çamdı. 
Kızılçam kozalakları 
içerisindeki tohum- 
lar yangına dayanıklı 
olup, 4-5 yıl çimlen
me kabiliyetini 
kaybetmemektedir.

Ayrıca gerek toprak
taki, gerekse ağaç 
üzerindeki tohumlar 
yangından sonra 
gerekli çimlenme 
oranını bulduğu 
taktirde çimlenmek- 
tedir. Üstelik bu 
şekilde tohumdan 
elde edilen doğan 
gençlik hem ekono 
mik olarak çok daha 
ucuza mal edilmek
tedir, hem de doğa 
ya daha uyumlu ve 
sağlıklı fidanlar 
elde edilmektedir" 
açıklamasında 
bulundu.
Bölge Müdürlü 
ğü’nde 2007 yılı 
içerisinde yanan 
alanların tamamına 
yakınının ağaç türü 
kızıl çam olduğun
dan, çevre ormanlar
daki kızıl çam ağaçla 
rından tonlarca 
kozalak toplandığını 
belirten Ali Girgin, 
bu kozalaklardan 
elde edilen 2 bin 500 
kg. tohumun 2008 
yılı Ocak ayında hek 
tara 10-15 kilogram 
gelecek şekilde

ekildiğini açıkladı. 
Bir kilogram 
kızıl çam tohumu 
içerisinde 15.900 
adet kızıl çam tohu
mu bulunduğundan 
bir hektar sahaya 
ortalama 160.000 
ile 240.000 arasında 
tohum ekimi 
yapıldığını söyleyen 
Girgin, "Ekilen 
bu tohumlar hava 
sıcaklığı ve neme 
bağlı olarak Nisan 
ayından itibaren 
çimlenme yatağının 
uygun hale gelmesi 
ve mevcut tohumlar 
çimlenerek gelece 
ğin ormanı yeniden 
tesis edilecektir" 
şeklinde konuştu. 
Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin 
ile misafirlere 
Umurbey Şefliği 
tarafından tohumla
ma çalışması 
bitiminde yanmak
tan kurtarılan 
Engürücük piknik 
alanında köfte 
ekmek ile ayran 
ve çay ikramında 
bulunuldu.

Bağ-Kur emeklisi öl...
Ey emekliler, Bağ-Kur emeklileri size ses 

leniyorum.
Hükümet, AKP size verilen üç kuruş emekli 

maaşına göz dikti..
1 Ocaktan itibaren emekli maaşınızdan 

yüzde 10 sağlık primi adı altında kesinti yapıla 
cak..

Kesinti yapılacak kesinti.. Sizlere o kadar 
çok emekli maaşı veriyorlar ki utanmadan 
şimdi yüzde 10 kesinti yapacaklar.

Çoğunuz biliyorum, 400 - 500 lira arasında 
emekli maaşı alan, bununla kıt kanaat geçinme 
ye çalışan, çoğunuz açlık sınırında hayata küs
müş kişilersiniz.

Yaşlılığın verdiği sıkıntılar bir tarafta, ev 
geçimi bir tarafta sizleri ezip, bitiriyor..

İnsanlıktan çıkıyoruz.
Çıkıyoruz diyorum bende Bağ -Kur emek

lisiyim..
Bu ülkeye 56 yıl Hekimlik yapmış biri olarak 

360 lira emekli maaşı alıyorum.
Evet 360 lira.
Aslında maaşım 570 lira ama bir yıl emekli l 

maaşı alarak çalıştığım için bana 4 bin 500 lira 
ceza verildi ve her ay 200 liram kesiliyor.

Haram olsun.
Bu benim hakkım olan param milletvekilleri 

ne (10.000 lira) maaş, hortumculara, yetim 
hakkı yiyenlere, kendi müteahitlerine, adam 
larına cep haçlığı olarak veriliyor.

Bir kere değil bin kere haram olsun..
Senelerdir Hekimliğinizi yapan ben başka 

gelirim olmasa idi, Çarşı cami önünde mendil 
açacak duruma düşürülecektim.

Biliyorum ki milyonlarca benim durumumda 
olan var..

Ey Büyük Millet Meclisi, ey Milletvekilleri, 
önce benim karnımı doyurun, sonra da kafamı 
örtün...

Aç karnımla bu yaptıklarınızı kınıyor, milleti 
koyun sürüsü yerine koyup, adeta alay eder 
gibi uyutuyorsunuz..

Helal osun sizlere, bir kere daha değil bin 
defa helal olsun.

Eğer Bağ- Kur emeklisinin priminden 
kesilen bu kesinti ile sağlık sorunu hallolacak
sa benim maaşımın hepsini alın.

Ey insafsızlar verdiğiniz maaş ne kadar 
bunu bir düşünün, asgari ücret kadar bir maaş 
veriyorsunuz onu da alın bu emekli temelli 
ölüme terk edilsin ..

25 yıl pirim ödeyeceksin, devletine güvene 
çeksin sonucu aç kalmak..

Bu milletvekillerinin aylıklarından da kesile
cek mi acaba ? Tabii ki hayır.

Bağ- Kur emeklisi evet üvey evlat oluğu bir 
kez daha kanıtlanmış oldu bu kararla.

Ben buna alkış tutuyorum
Hadi Bağ- Kur emeklileri sizde alkış tutun 

bu fikri ortaya atanlara.......
İnsanlar 350-400 YTL maaşla zaten ne yapa 

caklarını şaşırmışlar,
Bir de bunun yüzde 10 nu kesmek insanlara 

açlıktan ölün demektir.
Devletin SOSYALLİK ilkesi ile yakından 

uzak tan alakaları yok bunların, sadece kendi
leri için yaşıyorlar.

10 bin lira alanın tuzu kuru..
İnsanlar uykudan uyanıp bu olayları pro 

testo etsinler.
Bağ -kur emeklisi öl de sende kurtul, 

haramzadeler de..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Emin Bora 
MHP’den istifa etti

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Son Belediye 
Başkanlığı seçimi 
öncesi MHP'ye üye 
olan Emin Bora, 
aldığı ani kararla 
partiden istifa ettiği
ni açıkladı.
Emin Bora, istifa 
gerekçesini belirten 
dilekçesini dün 
MHP ilçe Başkanlı 
ğı’na gönderdi.
Bora, istifa gerek 
çesinde MHP'nin 
ilk Genel Başkanı 
merhum Alpaslan 
Türkeş'in "Dokuz 
Işık" isimli kitabını 
okuduğunu ve 
yapılan davet 
üzerine MHP 
saflarına severek 
katıldığını belirterek, 
"1946 sosyal 
demokrat ruhu 
taşıyan bir kimse 
olarak MHP'de 
saygıyı ve 
sevgiyi gördüm. 
Katıldığımız genel 
ve yerel seçimlerde 
eski partililerimizin 
oy vermediklerine 
tanık oldum ve 
üzüldüm.
22 Temmuz genel 
seçimlerinden 
sonra ve bilhassa 
Cumhurbaşkanı 
seçiminde genel 
merkezin tutumu 
partililerimiz arasın

da kabullenemedi. 
Bir daha böyle bir 
durum olmaz derken 
Türban konusundaki 
karar ve hareket
leriniz bazı partilile 
rimiz arasında 
büyük bir hayal 
kırıklığı yaratmadı 
denilemez ve 
bunların arasında 
bende varım. 
Siz ne derseniz 
deyin, AKP'nin 
siyasi bir simge 
olarak ve sırf yerel 
seçimlerde zafer 
kazanmak için 
Türban'a sarılması 
(sıkma baş sultan 
topuz) ve buna 
sîzlerin de (evet) 
demeniz, her şeyden 
önce merhum 
genel başkanımızı 
rahatsız eder ve 

kemiklerini sızlatır. 
Partimiz için;
AKP'nin dümen 
suyunda giden ve 
ona kapak olan bir 
parti denilmesini 
kabullenemiyorum. 
Ve bilhassa halk 
arasında "Devlet 
Bahçeli geleceği 
çelik telde partisini 
asmak için yağlı İpi 
attı" denilmesi de 
kabul edilecek bir 
durum değil, bence. 
Hele hele gazilerin 
çelenginin parçalan
ması asla kabul 
edilemez.
İşte bu üzüntüler 
içinde MHP'den isti
fa ederken sizlere 
yanıldığınızı hatır
latır, sağlıklı çalış
malarınızda başarılar 
dilerim" dedi.

Gemlik Lions 
Kulübü Kartopu 
Projesi’ne katkıda 
bulunmak amacıyla 
lise mezunu ve 
işsiz gençlere 
bilgisayar donanım 
kursu açıyor. 
Gemlik Lions 
Kulübü 1. Başkan 
Yardımcısı Saadet 
Çolak yaptığı 
açıklamada, 
Lions Yönetim 
çevresinin
Kartopu Programı 
projesine katkıda 
bulunmak amacıyla 
28-29 Aralık günleri 
AS Merkez’de 
gıda, yiyecek, 

takı ve giyecek 
kermesi 
düzenlediklerini 
buradan elde edilen 
gelirler ile de 
üç ay sürecek lise 
mezunu Atatürk 
ilke ve devrimlerini 
benimsemiş 
gençlere bilgisayar 
donanım kursu 
açacaklarını 
söyledi.
Çolak açıklamasında 
bilgisayar donanım 
kursunu başarı ile 
bitiren gençlere 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı’ndan onaylı çırak
lık belgesi 
verileceğini 

belirterek, ilgilenen j 
gençlerin 512 25 63 
nolu telefondan 
daha geniş bilgi 
edinebileceklerini I 
söyledi.
Projenin amacının 
üniversite sınavlarım 
kazanamamış 
gençlere kısa yoldan 
meslek edindirip, i 
topluma faydalı 
bireyler konumuna 1 
getirmek olduğu 
açıklandı.
Lions Kulübü’nün 1 
toplumsal sorunlara 
yönelik çalışmalara | 
bundan sonra da 
devam edileceği 
hatırlatıldı.

Orhangazi TSO’ndan Ticaret Borsası’na ziyaret
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Kamil Uysal 
ve yönetim kurulu 
Başkanı Çetin Çoklar 
Gemlik Ticaret 
Borsası’m ziyaret etti. 
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Kamil Uysal 
ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Çoklar, 
ziyaret amaçlarının 
Gemlik Ticaret Borsa 
sı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ve Oda 
Genel Sekreteri Melih 
Karbay ile birlikte 
her iki ilçenin ortak
laşa el atacağı ve 
yapabileceği çalış
malar hakkında 
karşılıklı fikir alış 
verişinde bulunmak 

olduğunu söyledi. 
Uysal, yaptığı açıkla
mada Gemlik Ticaret 
Borsası ile aynı 
camiada çalışmaktan 
mutlu olduklarını ve 
kendilerinden her 
zaman destek bek
lediklerini belirtti. 
Başkanlar yaptıkları 
ortak açıklamada; 
"19.01.2005 Tarih 
25705 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar 
Organ seçimleri 
Hakkındaki Yönetme 
liğin 6. Maddesi, 
Tüzel Kişilerin seçil 
me hakkını kullana 
bilmesi için bu mad
denin birinci fıkrasın
da belirtilen şartların

yanı sıra, şirket 
sahibi, ortağı, yöne
tim kurulu üyesi 
genel müdürü, murah 
has azası, genel 
müdürü, genel müdür 
yardımcısı, birim 
müdürü ve şube 
müdürü seviyesinde 
şirketi temsile, bağla 

yıcı işler yapmaya ve 
AHZÜ-KABZA yetkili 
olduğu ticaret siciline 
tescil edilmiş üst 
düzey yöneticisi 
olması ve bu halin 
yeni kurulan şirketler 
hariç seçim tarihin
den az altı ay öncesi
ni kapsaması şarttır. 

"Şirket ortaklığı 
veya yönetim kurulu 
üyeliği seçim tarihin
den geriye doğru en 
az altı aydır devam 
eden şahıslardan 
temsil ve bağlayıcı 
işlemler yapma yetki
sine sahip olanların, 
bu zaman diliminde 
AHZÜKABZA'da yet 
kili kılınmaları halinde 
bu yetkinin seçim 
tarihinden en az 
altı ay öncesini kap
saması şartı aranmaz. 
"Temsile bağlayıcı 
işlemler yapmaya ve 
ahzükabza yetkili 
olanların, bu yetki
lerinin süresinin se 
çim tarihinden altı ay 
önceki zaman dilimin 
de dolması ve aynı 
kişilerin bu süre için 

de yeniden yetkili J 
kılınmaları halinde, 
bu yetkinin seçim 
tarihinden en az 
altı ay öncesini 
kapsaması şartı 
aranmaz." 
Seçim tarihi olan I 
Ekim 2008 tarihinden 
altı ay öncesinde 
yukarıda belirtilen j 
işlemleri Ticaret 
sicilinde tescil 
ettirmeyen üyelerimiz 
seçilme yeterliliğine 
sahip olamayacak- i 
lardır." denildi.
Yapılan görüşme 
her iki ilçenin her 
zaman yararlı 
çalışma ve 
diyaloglar içerisinde 
olacaklarını belirt
meleri ile sona erdi.
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Belde belediyeleri..
Dünkü gazetelerde 

Hükümetin belde belediyelerini 
kaldırmak için çalışmaları sür 
dürdüğünü belirtiliyor.

Bursa’da kaldırılacak 16 
belde belediyelerinin adları belli 
olmuş. İç İşleri Bakanlığı, AKP 
Grup Başkanvekili, Çalışma 
Bakanı Faruk Çelik biraraya 
gelerek kaldırılacak belde 
belediyelerini belirlemişler.

Gemlik’e bağlı Umurbey, 
Küçük Kumla ve Kurşunlu 
Belde Belediyeleri kapatılarak 
bu beldeler Gemlik’in bir 
mahallesi olacaklar.

Belediyelerden iktidara gelen 
AKP hükümeti, neden beldeleri 
kapatmak istiyor.

Önceki gün öğrendiğimize 
göre, verimlilik yokmuş.

Küçük belde belediyeleri 
imar planlarıyla büyük alanları 
imara açıyorlarmış..

Nüfusu 2 bini geçen yerleşim 
birimleri yasaya göre beldedir. 
Eski adıyla kasaba..

Beldelerde belediye teşkila 
tının kurulması yine yasa em 
ridir.

Şimdi durup dururken, tam 
bir verimlilik araştırması yap
madan beldeleri kapatmak sizce 
doğru mu?

Beldelerde hatalı yürüyen, 
aksaklıklar, yanlışlıklar yapıl 
mıyor mudur?

Mutlaka vardır.
Bence birincisi belde 

belediyelerine imar planı yapma 
yetkisinin verilmesi yanlıştı.

Hiçbir şehir planlama bilgisi 
olmayan, eğitim düzeyi düşük 
belde belediye meclislerinde bu 
işin sulandırılacağı belliydi.

Belediyelerin binlerine rant 
sağlamak için planlarda yapa 
cakları değişiklikler önlenemi 
yordu.

Bu yalnız belde beledi 
yelerinde mi oluyor?

İlçe belediyelerinde, il ve 
Büyükşehir Belediyelerinde 
olmuyor mu?

Bal gibi oluyor. İstanbul’a 
bakın AKP’li Büyükşehir 
Belediyesi, gökdelenler yaptıra
cağız diye, dünyanın en güzel 
kentlerinden biri olan İstanbul’u 
katlediyor.

Yeşil alan bırakmadılar. 
Kentin dışına bu yapılaşmayı 
yapsalar gam yemeyeceğim, 
gidip nüfus yoğunluğu en yük
sek olan yerlere yapıyorlar.

Küçük yerlerde yapılan ranta 
dayalı plan değişiklikleri çabuk 
göze batıyor.

Küçük yerin siyaseti de 
küçük olduğundan, rahatsızlık 
verişi daha büyük oluyor.

Söylemek istediğim şu:
Beldelere belediye kurduran 

geçmiş hükümetler olabilir.
Bu kazanılmış hakları yok 

saymak haksızlıktır.
Gemlik’ten örnek verelim.
Gençali Köyü, köy statüsün

den çıkardı. Gemlik’e bağlandı.
Gemlik’in bir mahallesi oldu.
Acaba köy muhtarlığının bu 

lunduğu zaman mı köydeki so 
runlar daha iyi çözülüyor, şimdi 
Gemlik’e bağlandıktan sonra 
mı?

Gençalililer bu bağlanmadan 
hiç hoşnut değiller.

Gemlik’in sorunlarını çöze
meyen Gemlik Belediyesi, 
Küçük Kumla, Kurşunlu gibi yaz 
ayları yüzbinlerin ikamet ettiği 
bu beldelere nasıl hizmet götü 
recek.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü 8 yıldır tekniker 
düzeyinde yönetiliyor.

Gemlik’in nüfusu 80 bin.
Mimar ve mühendis sorum

lusu olmayan bir belediyedir.
Temizlik İşlerini bağımsız bir 

Temizlik İşleri Müdürü yürüt
müyor.

Ya kim yürütüyor.
Veteriner hekimle bu hizmet 

yürütülüyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

yok.
Bu hizmeti de bu birimde ça 

lışan eski işçiler yürütüyor. •
Ne peyzaj Mühendisi, ne Gıda 

Mühendisi, ne Ziraat Mühendisi 
miz var.

Bunlar gerçek.
Belde belediyelerini seçim

lere az bir zaman kala kaldırılma 
sı bir kez demokratik değildir.

Demokrasi havarisi kesilen, 
türbana özgürlük diye Anaya sa 
yı değiştiren AKP, belde beledi 
yelerin yürümeyen yönlerini 
düzelteceğine, belde belediye 
terini kaldırmasının temelinde 
siyasi rant yatmasın.

Küçük beldelerde AKP pek 
başarılı olamadığı bilinen bir 
gerçek.

Bakın Gemlik’te bir tek belde 
de AKP yok.

Öyleyse, niyetin başka ol 
duğu ortada değil mi?

7 mahalle muhtarı dün Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u makamında ziyaret etti

Başkan Turgut’tan muhtarlara destek sözü

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret eden 7 
mahalle muhtarı 
kendisine her 
zaman desteklerinin 
süreceği mesajını 
verdiler.
Özellikle 2 Nolu 
Sağlık Ocağı yanın
da Başkan Turgut 
tarafından yaptırıl
mak istenen ancak 
sürüncemeye alınan 
Muhtarlık Hizmet 
büroları için tedirgin 
olduklarını dile 
getiren mahalle 
muhtarları, "Bizler 

sizinle birlikte 
mücadele ettik, 
şimdi neden engel 
olunuyor. Bize 
neden köstek 
olunuyor, hazırlanan 
projenin yapılmasını 
istiyoruz. Bize 
verdiğiniz sözü 
tutun ve muhtarlık 
hizmet bürolarımızı 
biran önce yapın" 
dediler.
Muhtarların tepkili 
ziyaretini yaptığı 
esprilerle sohbete 
döndüren Başkan 
Turgut, açıkla
malarıyla onların 
yüreklerine su 
serpmeyi bildi.

"Ben kendin beğen
mediğim işi yap
mam, onun için 
muhtarlık hizmet 
binalarını en iyi şe 
kilde yapmak istiyo
rum. Yapacağımız 
yer itiraz edildiği 
gibi kesinlikle yeşil 
alan değildir, orası 
metruk harabe yerdi. 
Benim görevim 

halkın geneline 
hizmet etmektir. 
Çoğunluğun 
beğenmesi benim 
için uygundur" 
diyen Başkan 
Turgut, hazırlattığı 
projeleri mahalle 
muhtarlarına 
gösterdi.
SÖZ VERİYORUM 
YAPACAĞIM

Hazırlanan projeyi 
inceleyen ve çok 
beğendiklerini dile 
getiren muhtarlar, 
hizmet binalarının en 
kısa zamanda yapıl
masını istediler. 
Şu anda arsahın 
tamamının istimlak 
edilmediğini, şimdi
lik 4 muhtarlık büro
su yapılacağını diğer 
parselinde istimlak 
edilmesinden sonra 
2 muhtarlık bürosu 
daha yapacaklarını 
söyleyen Turgut, 
"Bu büroları en kısa 
sürede yapıp sîzlere 
vereceğim. Buna 
söz veriyorum.

Cumhuriyet 
Mahallesi için de 
yer bulduğumuz 
an yapacağız" 
şeklinde konuştu. 
Öte yandan Mahalle 
muhtarlarına 
Bilgisayar hediye 
etmesine rağmen 
İnternete 
girilemediği için 
sıkıntı yaşadıklarını 
söyleyen 
muhtarlara yardım 
edeceğini söyleyen 
Başkan Turgut, 
bunun da 
büroların yapıl
masından sonra 
uygun olabileceğini 
bildirdi.



8 Şubat 2008 Cuma Gemlik Karffez Sa> fa (

PKK’ya büyük darbe
Genelkurmay 
Başkanlığı Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin, 
4 Şubat'ta PKK'ya 
karşı gerçek
leştirdiği hava 
harekatında, Avaşin- 
Basyan ve Hakurk 
bölgelerinde 11 
hedef grubunun 
(yaklaşık 70 hedef) 
vurulduğunu 
bildirdi.
Genelkurmay 
Başkanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin, 4 
Şubat 2008 tari
hinde, Irak'ın 
kuzeyinde 
PKK/KONGRA-GEL 
terör örgütüne karşı 
icra ettiği hava 
harekatının 
sonuçları ile ilgili

bilgi verildi. 
Açıklamada şunlar 
kaydedildi: 
“Söz konusu 
harekat esnasında, 
Avaşin-Basyan ve 
Hakurk bölgelerinde 
sadece terör örgü 
tünün kullandığı 
teyit edilmiş çok

sayıda tesisi içeren, 
toplam 11 adet 
hedef grubu (yak
laşık 70 hedef), 
savaş uçaklarımız 
tarafından ateş altı
na alınmıştır. En 
gelişmiş hedef 
tespit ve atış kontrol 
sistemlerinin

kullanıldığı hava 
harekatında, ateş 
altına alınan tüm 
hedefler tam İsa 
betle vurulmuştur. 
Bu kapsamda; 
PKK terör örgütünce 
kullanılan 
42 adet muhtelif 
sığınak/barınak, 6 
adet mağara, 15 
adet lojistik tesis ile 
7 adet eğitim tesisi 
tahrip edilmiş ve 
tesislerde bulunan 
çok miktarda 
silah, mühimmat 
ve malzeme kul
lanılamaz hale 
getirilmiştir. 
Teröristlerin 
kayıplarını belir
lemek için gereken 
çalışmalar çeşitli 
vasıtalarla 
sürdürülmektedir."

Kadir EFELER 
gazetekadir@yahoo.com

Ekonomi • Iktisad

T IWA A?SUYUNU BOŞA HARCAMA'
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 ....

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
■MClLfflKIlMEMClIK

Küresel bir durgunluk mu?
FED tarafından yapılan açıklamar ile 

fazi oranları art arda düşürürüldü ve FED 
bir oranda piyasaya müdahalede bulundu. 
Bazı çevrelerce gerçekleştirilen faiz 
indirimleri oransal olarak yeterli değil. 
Bize göre, eğer dışşallıklar gör ardı edilip, 
olaya sadece ABD ekonomisi açısından 
bakılırsa faiz indirim oranları yeterli 
görülebilir.

Ancak, dışşallıklar göz ardı edilmeyip, 
olaya global ekonomi açısından bakılırsa 
faiz indirimleri yeterli olmayabilir. Küresel 
ekonomide, özellikle para piyasalarında 
dışşallıkların her geçen gün daha da art
ması durumu, uluslararası ekonominin 
birbirine bağımlılığını sorunsallık olarak 
tekrar gündeme getirmektedir.

Bize göre, ABD'de ki mevcut ekonomik 
durgunluk belirtelerinin temelinde 
dışsalıklardan kaynaklanan iki nedensel
lik bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, | 
Ortadoğu ve Orta Asya'da ki ülkelerin 
ekonomilerin alt yapısının değişen duru
mu ve ABD'nin uluslararası ekonomi poli- ! 
tikasının, söz konusu değişikliklere uyum 
konusunda niteliksel olarak var olan poli
tik ve ekonomik yeteneklerinin kul
lanımında sorun oluşturmasıdır. İkinci 
nedensellik ise, uluslararası iktisadi poli- ' 
tik ya da ikisat (ekonomi değil) biliminin 
sistemin kendi içerisinde iktisadın 
ekonomikleşmesinden dolayı yeni bir ikti
sadi çalışma alanı ortaya çıkarma 
gereksinimi olgusudur.

Bu durum, bir anlamda 1929'da 
yaşanan büyük bunalıma benzemektedir.

Mecvut ekonomik kuşallar altında, 
ülkelerin Merkez Bankaları uluslararası 
finansal piyasalarda ortaya çıkan dışsalık- j 
lara çözüm üretme konusunda niteliksel 
olarak yeterli olamamaktadır. Yine mevcut ' 
durumlar içerisinde şunu diyebiliriz ki, 
ülkelerin GSMH oranlarındaki değişim, 
geçmiş yıllara oranla ülkelerin, ya da 
uluslararası alandaki para arzında daha I 
yoğun bir şekilde etkide bulunmaktadır. 
Fakat, mevcut şekildeki para politikası ! 
uygulamalarında ortaya konan faiz indirim | 
uygulamaları reel kesimi daha yakından 
ilgilendiren ticari banka kredilerini olumlu i 
etkilemediği durumda, uygulanan para 
politikalarının uluslararası ekonomi adına 
olumlu bir sonuç vermesi beklenebilir bir I 
durum değildir.

Çünkü böyle bir durumda ekonomi 
daha da baskı altında alınmaktadır.

Öyle görünüyor ki, ister uluslararası | 
ekonomide, ister sadece ABD ekonomi I 
sinde olsun, olası durgunluk belirti halin- I 
in devam etmesinin önlenebilmesi için 
temelde iki prensibin uluslararası ekono- I 
mi de etkinlik kazanması gerekiyor.

Bu prensipler ise, yönetişim ve sorum
luluk/ şeffaflık dır.

Fakat dikkat edilmesi gereken bir 
husus ise, bu iki prensibin hem kamu, 
hem toplum, hem de birey'in birlikte ele 
alınabileceği bir eksen dahilinde uygula- 
bilmesidir ki; bu durum uluslararası kuru- V 
luşlardan bağımsız bir durum sergilemez. i 
ABD'de ki ekonomik durgunluğun 
temelinde de bu gerek yer almaktadır.

mailto:gazetekadir@yahoo.com
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'Osmangazi Belgeseli" 8 Şubat Cuma günü saat 20.30'da 
CNN Türk televizyonunda yayınlanacak.

Bursa ile İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
ortaklaşa hayata 
geçirdiği İstanbul- 
Bursa hızlı feribot 
seferlerinde 
kullanılan 
Osmangazi Gemisi, 
özel bir televizyon 
kanalı tarafından 
belgesel haline 
getirildi.
AvustralyalI 
gemi ustaları 
tarafından 

gerçekleştirilen ve 
Türkiye'nin en 
büyük hızlı 
feribotu olarak 
kabul edilen 
Osmangazi feribo
tunun, imalatının 
her aşamasının 
gözler önüne ser
ildiği "Osmangazi 
Belgeseli"
8 Şubat Cuma 
günü saat 20.30'da 
CNN Türk 
televizyonunda 

yayınlanacak.

Belgeselde, Bursa 
ile İstanbul arasın
daki deniz otoyolu
nun en gözde 
aracı haline gelen 
Osmangazi 
Feribotu’nun 
imalatının yanı sıra 
denize indirilmesi 
ye Avustralya'dan 
İstanbul'a ve 
Bursa'ya gelene 
kadar yaşadığı 
serüvenler de 
izleyiciye 
aktarılacak

Türkiye’de bin 446, Bursa’da 45 kayıp çocuk var
Başbakanlık İnsan 
Hakları Başkanlığı, 
Türkiye genelinde 
kayıp çocuklarla 
ilgili istatistiki bil
giler elde etme, 
kaybolma sebepleri
ni belirleme, bu 
konuda kamuoyu
nun aydınlatılması 
ve suçun önlenme
sine yönelik 
çalışma başlattı. 
Başbakanlık İnsan 
Hakları Başkanlığı 
tarafından valilik
lerin il insan hakları 
kurulu başkanlıkları
na gönderilen yazı
da, Başkanlığın 
Türkiye'deki kayıp 
çocuklarla ilgili bir 
çalışma başlattığı 
belirtildi. .
Başkanlığın internet 
sitesinden de yayın
lanan yazıda, ilgili 
birimlerle irtibata 
geçilerek ve belir

tilen konuların 
araştırılarak 
sonucun bir 
rapor halinde gön
derilmesi istendi. 
-Kayıp çocuk sayısı 
bin 446- 
Yazıda, Emniyet 
Genel 
Müdürlüğünün 
17 Ocak 2008 
tarihli yazısına göre 
Türkiye'de kayıp 
çocuk sayısının 
bin 446 olarak 
tespit edildiği 
kaydedilerek, 
kayıp çocukların 
sorunlarına çözüm 
bulunması gerektiği 
ifade edildi.
Bu nedenle Bursa 
İl Emniyet 
Müdürlüğü, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü, ilgili 
sivil toplum kuru
luşları gibi birimlerle

diyalog kurularak 
kayıp çocukların 
kaybolma sebepleri, 
kayıp çocuklarla 
ilgili istatistiki bil
giler, kayıp çocuklar
la ilgili kamuoyunun 
aydınlatılmasına ve 
suçun önlenmesine 
yönelik çalışmaların 

neler olabileceği 
konularının araştırıl
ması talep edildi.
Yazıda, sonucun bir 
rapor halinde 
Başbakanlık İnsan 
Hakları 
Başkanlığı'na yazılı 
ve elektronik posta 
yoluyla gönderilmesi 

istendi. 
-İllerdeki kayıp 
çocuklar- 
Kayıp çocuklarla 
ilgili verilere göre, 
Türkiye'de en 
çok kayıp çocuk 
346 ile İstanbul'da 
kayıtlara geçerken, 
bu kenti 138 
çocuk ile İzmir 
takip ediyor. 
Bazı illerde 
halen kayıp 
olan çocukların 
sayıları da şöyle: 
Adana 15, Adıyaman 
1, Afyonkarahisar 
15, Ağrı 9, Ankara 
69, Antalya 6, Aydın 
17, Balıkesir 22, 
Bartın 2, Batman 17, 
Bingöl 4, Bitlis 6, 
Bolu 6, Burdur 2, 
Bursa 45, Çanakkale 
23, Çorum 6, 
Denizli 5, Diyarbakır 
40, Edirne 4, 
Elazığ 2, Erzincan 1,

Eskişehir 37, 
Gaziantep 25, 
Giresun 1, 
Gümüşhane 2, 
Hakkari 17, 
Hatay 45, İğdır 8, 
İstanbul 346, 
İzmir 138, 
Kahramanmaraş 
7, Karabük 7, 
Karaman 2, Kars 11, 
Kastamonu 1, Kay 
seri 15, Kırıkkale 8, 
Kırşehir 9, Kilis 6, 
Kocaeli 34, Konya 
19, Kütahya 8, 
Malatya 2, Manisa 
19, Mardin 18, 
Mersin 39, Nevşehir 
8, Niğde 13, Ordu 
12, Osmaniye 31, 

Rize 2, Samsun 14, 
Siirt 18, Sivas 10, 
Şanlıurfa 57, Şırnak 
8, Tekirdağ 27, 
Tokat 13, Trabzon 6, 
Uşak 8, Van 26, 
Yalova 1, Yozgat 3, 
Zonguldak.

Meteoroloji fırtına uyarısı
Denizlerde 
Pazartesi gününe 
kadar sürecek 
kuvvetli fırtına 
bekleniyor. 
Meteorolojiden 
yapılan açıklamaya 
göre, halen

Akdeniz'de kuvvetli, 
diğer denizlerde hafif 
kuvvette esen 
rüzgar, bu sabah 
saatlerinden itibaren 
daha da uvvetlenerek 
kuzeydoğudan, 
Güney Ege ile

Batı Akdeniz'de 
ise güneydoğudan 
esecek.
Rüzgarın, bugün 
Kuzey Ege'de 
7 ila 9 kuvvetinde 
fırtına, Güney 
Ege'de 6-8

kuvvetinde fırtına 
ve fırtınamsı 
rüzgar, Batı 
Karadeniz, 
Marmara ve 
Akdeniz'de ise 
5-7 kuvvetinde 
esmesi bekleniyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kars-Ardahan-Iğdır İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret etti

“Hizmet verene desteğimiz sürecek”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret eden Kars- 
Ardahan-Iğdır İlleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği üyeleri 
"Kim Gemlik'e en iyi 
hizmeti verecekse 
ona desteğimiz 
sürecektir" dediler. 
Dernek Başkanı 
Şerafettin Demir ile 
Başkan Mehmet 
Turgut'a birlikte 
nezaket ziyaretinde

Turgut'a sorular 
yönelten dernek 
üyeleri aldıkları 

■ açıklamalarla 
tatmin olduklarını 
ifade ettiler. 
Konuklarına 
ilçede yapılan ve 
yapılmakta olan 
projeler hakkında 
bilgiler veren 
Başkan Turgut, 
Dere boyunda 
aldıkları arazide 
proje çalışmalarının 
son aşamaya 
geldiğini, odun

bulunan dernek 
üyeleri ilçede 
yapılan ve yapılmak
ta olan bir çok 
hizmet konusunda 
sorular sordu 
cevaplarını aldılar. 
Yapılmakta olan 
sahil dolgusundan, 
cazibe merkezine, 
meydana yapılacak 
camiden terme 
kaplıcasına, sokak 
asfaltlanmasından 
deprem çalışmaları
na kadar bir çok 
konuda Başkan

depoları karşısında 
bulunan hayvan 
pazarı olarak 
kullanılan alanda 
yapılacak belediye 
hizmet binası 
için ihalenin 
yaklaşık 2 milyon 
YTL'ye ihale 
edildiğini, Hisar 
Mahallesi’ne 
yapılacak ana 
yol alt geçit 

projesinin 
Bakanlık tarafından 
onaylandığını 
ve sondaj 
çalışmasının 
bir iki gün içinde 
başlayacağını 
söyledi.
Belediye
Başkanı Mehmet 
Turgut'un 
yaptığı açıklamaları 
memnunlukla 

dinlediklerini 
ifade eden 
Dernek üyeleri, 
"Bizler sivil 
toplum örgütü 
olarak Gemlik'e 
hizmet edecek 
kişileri her zaman 
desteklemeye 
hazırız. Bundan 
sonra da desteğimiz 
hizmet verene 
olacaktır" dediler.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiı ima

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ I

I

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

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 ıtf SATILIK DAİRE | 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı İ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

;-î-;

&

Macide &ZÂLP
1 Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı. 
Sezontak Ai»ne Fiyatı: M-YTl 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM : 0.546 517 52 82
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2007’de senet 
protestoları arttı
Protestolu senet 
sayısı ve tutarında, 
geçen yıl iç talepteki 
görece yavaşlamaya 
bağlı olarak iş 
hayatında ortaya 
olumsuzlukların 
da etkisiyle belirgin 
bir artış yaşandı. 
Merkez Bankası 
verilerine göre 2007 
yılında protesto 
edilen senet sayısı 
önceki yıla gör 
eyüzde 25 artışla 
1 milyon 470 bin 
758'e, tutarı da 
yüzde 41.4 artışla 
5 milyar 732.4 
milyon YTL'ye ulaştı. 
2006 yılında

protestolu senet 
sayısı 1 milyon 
177 bin 910, tutarı da 
4 milyar 54.9 milyon 
YTL olmuştu.
Geçen yıl protestolu 
senet sayısı ve 
tutarının aylara 
göre değişmekle 
birlikte giderek 
artan bir seyir 
izlediği görüldü. 
Ocak ayında 
118 bin 823 olan 
protestolu senet 
sayısı yaz aylarında 
120 bin adedi aştı, 
yılın son ayında 
139 bin 159'la aylık 
bazda en yüksek 
düzeye ulaştı

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğü’n den aldığım 
ehliyetimi, Gemlik Nufüs Müdürlüğü’nden aldığım nufüs 
cüzdanımı 2007 Aralık ayında kaybettim. Hükümsüzdür.

CEYDAATAOĞUZ

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden alınan 21.01.2008 tarih 
_ 0376020 nolu / 21.08.2007 tarih, 0376236 nolu

17.01.2008 tarih, 0495597 nolu gümrük vezne alındısı 
makbuzlarının aslı zayi olmuştur. Hükümsüzdür.

İC Türk Prelli Lastikleri A.Ş.

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür. Aytaç DEMİR

SATILIK DAİRİ
Manastır Kurt Sitesi'nde 

3+1,135 m2 
Kombili, Doğalgazlı

Deniz Manzaralı, 3. Kat 
SATILIK DAİRE 
118.000.00 ■ YTL

Tel: 0.505 547 83 58

KURBANLIK vc fiDOKUK
Kendi Özel besimiz Karbanhklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

™izDEûaEraraHizrâizvm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 51311 «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. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE 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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

(Rezervasyon
Tel: 513 33 21)

Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 1 1.30 - 15.30 - 19.00
ÖLÜM BEKÇİSİ 1 4t.OO - 2 1.15
MASKELİ BEŞLER KIBRIS 1 9.00 - 2 1 .OO

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3IB 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaşları kırkın 
üzerine gelmiş 
yaklaşık 50'nin 
üzerindeki 
Hisar Mahalleli 
dostluklarını 
pekiştirmek için 
yemekte buluştular. 
Gemlik Gübre 
işyeri içindeki 
Sea Life'da 
düzenlenen 
yemeğe halen 
aynı mahallede 
ikamet eden İl Genel 
Meclisi Başkanı

Nurettin Avcı'nın da 
onur konuğu 
olarak katılması 
yemeğe ayrı bir 
hava kattı.
Uzun yıllar aynı 
mahallede 
oturanlarla mahalle 
dışında görev 
alan kişilerinde 
katıldığı yemekte 
eğlence doruğa 
çıktı.
Birbirlerini uzun 
süre göremeyen 
bir çok Hisar 
Mahalleliyi de

ir araya getiren 
yemekte dostluklar 
pekiştirilirken
"Biz Hisarhyız,

dostluklarımız 
ölünceye kadar 
sürecek" 
sloganları atıldı.

Gecenin geç 
saatlerine kadar 
süren yemekte 
yaşlı delikanlılar

piste çıkarak 
bol bol göbek 
atmayı da ihmal 
etmediler.

Ozdilek Sevgililer Günü için özel program hazırladı
Gemlik Özdilek 
yetkilileri 14 Şubat 
Sevgililer Günü 
nedeniyle özel 
program 
hazırlığına 
başladığını bildirdi. 
Gemlik Özdilek 
Müşteri Danışmanı * 
Ecesu Teki 
bu yılda 14 Şubat 
Sevgililer Günü 
için hazırlıklarına 
başladıklarını belir 
terek 35 yıl ve üzeri 
evli çiftleri akşam 
yemeğinde ağırlaya
caklarını söyledi. 
Özdilek Alışveriş

"SiMjıut birjdfydf”
Merkezi olarak 
özel günlere 
özel programlar 
hazırladıklarını 
belirterek, 
“Bu programlara 
müşterilerinin 
eşleri ve çocukları 

ile birlikte 
katılmalarını 
sağlıyoruz" dedi. 
Ecesu Teki, 
14 Şubat günü 
akşamı Sevgililer 
Günü nedeniyle 35 
yaş ve üzeri evli 

çiftleri restaurant 
bölümlerinde 
bir araya getirecek
lerini belirterek, 
şunları söyledi ;
“Yemeğe katılmak 
isteyen 35 yıl ve 
üzeri evli çiftlerin 
evlilik cüzdanları 
ile birlikte Gemlik 
mağazamız 
müşteri hizmetlerine 
başvurmaları 
gerekmektedir.
Kayıtlarımız 
başlamıştır.
10 Şubat 2008 
tarihine kadar 
devam edecektir"

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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



8 Şubat 2008 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 11

Diyabetliyseniz doktorunuzun 
sözünden çıkmayın

Samsun Gazi Devlet 
Hastanesi Diyabet 
Merkezi Sorumlu 
Hekimi Dr. Zerrin 
Yıldızbaş, diyabette 
doktor kontrolüne 
dikkat çekerek, 
"Doktorun, önerdiği 
ilaç veya ihsülin 
tedavisi ve diyet 
aynen uygula
malıdır" dedi.
Diyabet hastalığının 
önemi, gelişimi ■ 
tedavisi ve dikkat 
edilmesi gereken 
konular hakkında 
bilgi veren Dr.
Zerrin Yıldızbaş, 
diyabetin kandaki 
glikoz konsantras 
yonunun normalden 
yüksek olmasıyla 
kendini belli eden 
bir metabolizma 
hastalığı olduğunu 
söyledi. Kan şekeri 
yüksek olan kişil
erde başlangıçta 
yorgunluk, halsizlik, 
iştahsızlık, sık idrara 
çıkma, susama yara 
ve berelerin uzun 
zamanğa iyileşmesi 
gibi belirtiler 
olduğunu hatırlatan 
Yıldızbaş, bu belirtil
erle doktora başvu
rulduğunda kan şek

erinin belirlenmesi 
gerektiğini kaydetti. 
Ailede şeker hastası 
olan varsa, hastalığa 
yakalanma riskinin 
daha fazla olduğunu 
vurgulayan 
Yıldızbaş, eğer diya
bet teşhisi konul
muşsa hayatın bun
dan sonraki dönemi
nin kontrol altında 
tutulması gerek
tiğine işaret etti. 
"Diyabetle barışık 
yaşamanın yolu ken
dinize dikkat etmek
ten geçer" diyen 
Yıldızbaş, "Kan 
şekeri düzeylerinizi 

ortalama aralıklarda 
tutarak olabildiğince 
normal yaşam 
sürdürmeyi hede- 
flemelisiniz. Bu 
hedefe ulaşmanızın 
en iyi yolu diyet . 
uygulamak ve egzer
siz yapmaktır. Şeker 
hastası olduktan 
sonraki gelişen 
zaman içinde sürekli 
yüksek düzeylerde 
seyreden kan şeker
ine bağlı olarak 
komplikasyonlar 
gelişebilir.
Kömplikasypnlar 
önce gözleri, 

böbrekleri, sinirleri 
ve kardiyovasküler 
sistemi etkiler.
Bunlardan kaçınmak 
için ya da mümkün 
olduğunca erken 
fark edebilmek için 
şeker hastasının 
kendisini özpnle 
izlemesi gerekir. 
Kan şekeri düzeyini 
hasta kendi izlerse 
hastalığı kontrol 
altında tutma kolay
laşacaktır" diye 
konuştu.
Şeker hastasının 
dikkat etmesi 
gereken hususlara 
değinen Yıldızbaş, 
şöyle devam etti: 
"Doktorun önerdiği 
ilaç veya insülin 
tedavisi ve diyet 
aynen uygulamalıdır. 
İlaçlar hastanın 
doktoruna sor
madan değişti 
rilmemeli veya 
kesilmemeli. Şeker 
düşmeleri oluyorsa 
doz ayarlaması 
için hemen doktora 
başvurulmalı.
Yılda bir defa göz 
muayenesi olunmalı, 
doktora seker 
hastası olduğu 
mutlaka söylenmeli, 

iki yılda bir diş 
doktoruna giderek 
muayene olunmalı, 
özellikle diş 
etlerindeki iltihap 
şeker hastaları 
için çok önemlidir. 
Grip aşısı 
zamanında olunmalı, 
ayaklarınızı her 
gün ılık sabunlu 
suylayıkayınız ve 
arkasından 
kurulayınız.
Hayat boyunca 
uygulayabilecek 
sağlık için en ideal j 
beslenme düzeni 
oluşturularak kan 
şekerini istenen 
hedeflerde tutmak, 
şeker yükselmeleri 
(hiperglisemi) 
ve ani şeker 
düşmelerinin 
(hipoglisemi) 
olmamasını sağla
maya çalışılmalı." 
Doktor tavsiyesiyle 
düzenli egzersiz 
yapılması gerektiğini 
ifade eden Yıldızbaş, 
şeker hastasının 
psikolojik sofunlar 
da yaşayabileceğini 
o zaman psikolojik 
destek sağlanması 
gerektiğini de söz
lerine ekledi.

Soğuklar 
depresyona yol 

açabiliyor
Kış aylarında 
yaşanan aşırı soğuk
lar nedeniyle güneş 
ışığından az fay- ' 
dalanılmasının 
depresyona yol aça
bildiği bildirildi. 
Erzurum Numune 
Hastanesi Psikiyatri 
Şefi Dr. Ahmet 
Bülent Yazıcı, güneş 
ışığının karanlık 
ortamlarda sal
gılanan, insanların 
fiziki hareketlerini 
yavaşlatan ye uyku 
veren melatonin hor
monu kontrol altına 
alarak, fazla 
salınımını önlediğini 
söyledi.
Kışın insanların 
yeterli güneş ışığı 
alamadıklarını, 
bunun da depresy
ona yol açabildiğin! 
belirten Dr. Yazıcı, 
"Kış döneminde 
depresyon oranı 
artıyor. Hastanemize 
depresyon şikayeti 
ile başvuran kişi 
sayısında da gözle 
görülür bir artış 
oluyor. Kış mev 
siminde ayrıca 
depresyonun şiddeti 
de artmakta" dedi. 
Depresyonun dikkat 
dağınıklığı, kasvetli 
ruh haline bürünme, 
hareket etme isteksi
zliği gibi belirtileri 

bulunduğunu 
kaydeden Dr. Yazıcı, 
kış mevsiminde 
yaşanan depresyon
dan kurtulmak için 
daha fazla güneş 
ışığına çıkılması 
gerektiğini bildirdi. 
Soğukların azaldığı 
saatlerde güneş 
ışığına çıkılmasının 
faydalı olacağını 
belirten Dr. Yazıcı, 
şöyle devam etti: 
"İnsanlar aşırı 
soğuklar nedeniyle 
kış aylarında pek 
dışarıya çıkmıyorlar. 
Bu da güneş 
ışığından yeterli 
faydalanılmamasına, 
dolaylı olarak da 
depresyona yol 
açabiliyor. Hayata 
karamsar bakma, 
hareket etme istek 
sizliği gibi belirtileri 
olan depresyondan 
kurtulmak için, 
insanlarımız yeni 
hobiler edinmeli ve 
daha fazla aktivas 
yonlara 
katılmalıdırlar.
Kışın spor yapmaya 

. yönlenmeleri gerekli.
Soğuk diye eylerine,; 
bürolarına kapanma
malıdırlar. Isının yük
sek olduğu saatlerde 
yürüyüşler yapıl
masını da öneri 
yoruz."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

<

I
E
VI

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 J 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 1414
Müftülük 51313 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
Hâlk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)5161212
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

j Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavciYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5131028

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)(Tınım

ı

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 Kpç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88.43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29

.Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513)45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 46 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 1Ç 79
MAR-PET 513,30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

8 Şubat 2008 Cuma 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

Osmaniye Mh. Pazar Cd. No:25 
Tel: 513 56 56 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2974

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 MERKEZİNDE

Sayfa 12

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* IAMİNANT 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 DUYARU 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
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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 Fax: 513 33 50

Gemlik Belediy^e Meclisi Şubat ayı ikinci toplantısını yaptı

Meclisten Üniversite Folüdiniji'ne destek
Belediye Meclisimin 

dün yapılan genel kurul 
toplantısında Uludağ Ühi 
versitesi Sunğipek Yerleş 
kesi’nde açılacak Tıp Fa 
kültesi Polikliniği için 500 

-bin YTL’lik malzeme ve 
onarım desteğinde bulun
ma kararı alındı. Meclis 
İmar Komisyonu Tibel 
OteTin Ticaret ve Sanayi 
OdasTnın yarı hissesinin 
bedelsiz olarak belediye 
ye devrinin istenmesini 
devir yapılmazsa kamu
laştırılmaya gidilmesini 
kararlaştırdı. Sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Tibel Otel kavgası
Dün toplanan Belediye Meclisi’nin İmar 

Komisyonu’nda görüşülen Tibel Otel ile ilgili 
Ticaret ve Sahayi Odası’nın belediye 
hisselerini isteyen teklifine Meclisten, ‘>Ya 
bize bedelsiz devret, ya da kamulaştıra
cağız. " şeklinde karar çıktı.
| Bu karar kolay uygulanacak bir karar 
ıdeğil.

Başkan karara karşı çıkmış.
■ Meclis çoğunluğu kamulaştırma demiş.

Anlaşılan Tibel Otel kavgası büyüyecek.
Devamı sayfa 5’de

Dörtyol Mevki Gemllk/Bursa T<H:0.224 «13 30 33 
Ma: 0.224 513 «fOh 0.833 43/34 ö3"

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ 

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI 
EVLERE VE İŞVEALEAİNE 
VAKİT SERVİSİMİZ OLUP 

TELEFON AÇMANIZ VETEALİDİA.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

l%25c4%25b1n%25c4%25b1artes%25c4%25b1wyvw.gemlikkorfezgazetesi.cominfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Buluşma
Gürhan ÇETÎNKAYA

Türban zihniyetine mektup....(1)
Mektup Müberra Akgün'den..
Son günlerde ülkede her şeyin önüne geçti 

Türban..
Ne geçim sıkıntısı kaldı, ne uluslararası itibar.. 
Ne hukuk kaldı ne Atatürk ilkeye devrimleri.. 
Yatıyoruz türban.. Kalkıyoruz türban..
İşin ilginci hepimiz bu türbana fena kil

itlendik..
Elbetteki amaç T.C'nin laik yapısını ortadan 

kaldırmak..
Bu gerçeğin farkındayız...
Akgün de "farkında"olanlardan..
Onun için ya kendi yazdığı bir mektubu ya da 

kendisine gelen bir iletiyi bizimle paylaşmış..
Sözü daha fazla uzatmadan kalemi Akgün'e 

bırakalım.
"Merhaba,
Olur da okumazsın diye sana bir açık mektup 

dahi gönderemiyorum, kusuruma bakma. Sana 
yıllarca saygı duydum, türban ile kapanmanın 
nedenlerini sorgulasam dahi sana açılamadım. 
Bunun ne kadar senin seçimin, ne kadar ailenin 
dayatması olduğunu bilemezdim zira. Ve bunun 
dogmatik bir miras olabileceğine dair savım 
seni kırabilirdi. Çok konuşmak istemedim, sen 
zaten benimle konuşacak medeni cesarete bile 
sahip değildin. Olsaydın bile, inançların gereği 
benimle arkadaşlık dahi edemezdin, günahtı 
çünkü...

Klasiktir, sen de bilirsin, Senin kendini ikinci 
sınıf bir varlık ve erkeğin kölesi olarak görmen, 
erkekten dayak yemeyi kabul etmen. Bir saç 
telinden bile tahrik olabilen o ahlaksız erkek
lerin içerisinde yaşamaya mahkum olman,ben 

I ve benim gibilerin aklını sürekli meşgul ediyor. 
Meşgul etmek zorunda, çünkü seni anlamamız 
gerekiyor. Seni anlamazsak yaban cılaşırız. Ve 
biz bunu istemiyoruz. Topraklarımızda hep 
beraber, kardeşçe ve özgürce yaşamak istiyor
sak,seni de ötekileştirmememiz gerekiyor. Ve 
biz seni ötekileştirmemek adına yapıyoruz bun- 
ları.Bize kendini ifade edemiyorsun, ifade 
gücünün eksiklikliğinden kaynaklanmıyor bu, 
biliyorum.Daha çok, bizimle birlikte yaşaya
cağın bir beyin fırtınası seni günaha sokacağı 
içindir bu.

Neyse, zaten ben ve benim gibi düşünenlerin 
bu konudaki eleştirilerini defalarca duymuşsun- 
dur bir yerlerden.Eğer hatırına gelmiyorlarsa, 
kulak kışmmı iyi örtmüşsündür çatlak seslere 
karşı.unutma ihtimaline karşı hatırlatayım:

Biz anlayamıyoruz, günümüzde iki kadının 
şahitliğini bir erkeğin şahitliğine denk tutan, 
erkeğe kadını dövme hakkını veren (ama kadına 
erkeği dövme hakkını vermeyen), 

erkeğin ahlaksızlığı(i) yüzünden senin kapan
manı gerektiren ama onu ahlaklılaştırmaya 
çalışmayan bir kurallar tppluluğunun esiri 
olmayı nasıl kabul ettiğini. Ve bunları nasıl hiç 
sorgulamadan yaşayıp gittiğini... Tamam benim 
ninem de tülbent takardı. Git de tülbent 
başlığını bir oku, allah'ını seversen, en sonun
da da Latife Tekin'den bir alıntı yapılmış ve ne 
güzel de söylemiş Tekin, "türbanla yoğurt may
alayabilir misin söyle bakalım..." diyerek.

Aman, neyse... Vaktinde unutmam, üniver
sitelerde savunmuştuk da seni, "saçıma sakalı
ma başörtüme karışma" demiştik.

Bilmezdik ki o zaman, bizim hepimiz adına 
attığımızı sandığımız o sloganları, senin sadece 
senin gibiler adına attığını.Biz senin özgür
lüğünü savunduk, tıpkı din hanesine çarpı 
atılan yezidileri, cemevleri'ne cümbüş evi 
denilen alevileri, bildiği yegâne dil kürtçe 
olduğu için bok yedi rilen kürtleri, Karadeniz'de 
korkularından müslümanlaşmış ermeni ve rum- 
ları, cinsel tercihleri nedeniyle baskı gören 
eşcinselleri ve bu ülkede sadece "farklı" 
olduğu için, yâni bu toprakların bir başka rengi 
olduğu için korunması, ne mozayigi lan zih
niyetine karşı savunulması gereken tüm diğer 
azınlıkları savunduğumuz gibi... Devamı var

1988/21-22 tertipler 
askere alınacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Askerlik 
Şubesi’nden yapılan 
açıklamaya göre, 
askerliğine 
30 Haziran 2007 
tarihinden önce 
karar aldıran 
er statüsündeki 
yükümlülerden 
1988/21 ve 1988/22 
tertip olarak 
13-24 Şubat 2008 
ve 02-04 Şubat 
2008 tarihleri 
arasında iki grup 
halinde silah 
altına alınacakları 
duyuruldu.
Açıklamada ayrıca; 
"Şevke tabi 
tutulanların sınıf 
ve eğitim merkez
lerini gösteren 
listeler Askerlik ■ 
Şubesi ilan 
levhasına asılmış

olup, isteyenler 
öğrenebileceklerdir. 
Sevk evrakları 
13 Şubat 2008 
tarihinden 
itibaren verilmeye 
başlanacak olup, 
toplu şevkler

21-24 Şubat 2008 
tarihleri arasında 
yapılacaktır.
Sevk evraklarını 
almak üzere 
başvuracak yüküm
lülerin nüfus 
cüzdanlarını

yarılarında
bulundurmaları 
gerekmektedir. 
Askere alınacakların 
sevk evraklarını 
en geç 24 Şubat 
2008 tarihine 
kadar almaları 
gerekmektedir. 
Sevk evraklarını 
almayanlar ile 
aldığı halde 
birliklerine katıl- 1 
mayanlar, Bakaya 
suçunu işlemiş 
olacaklarından 
askeri mahkemeye 
verilerek ceza- 
landırılabilecekleri 
için yükümlülerin 
zamanında 
sevk evraklarını 
almaları ve 
birliklerine 
katılmaları 
menfaatleri 
icabıdır" uyarısında 
bulunuldu.

3»|.|İBWBiiİ;HIİ
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 
Dışxepne ısı ve su yalıtımlı sıdıng Kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, İslak zeminler seramik-----------

MANASTIR’DA 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 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
KİRALfK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
15Ö 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

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Gemlik Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci toplantısını yaptı

Meclisten Üniversite sı AT■•-.L ' 1_İ-----

Hcrfanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Polikliniğime destek
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut başkanlığında 
Şubat ayı ikinci toplantı 
sini yapan Belediye Mecli 
si tarihi bir karar alarak 
Sunğipek Yerleşkesi içinde 
açılması düşünülen ancak 
maddi sıkıntı nedeniyle 
açılamayan Poliklinik için 
500 bin YTL para karşılığı 
onarım ve malzeme deste 
ğinde bulunma kararı aldı. 
Dün toplanan Belediye 
Meclisi önce İmar 
Komisyonu’na havale 
edilen ve orada görüşülen 
konuları karara bağladı. 
Komisyon Başkanı Vedat 
Büyükgölcügezli tarafın
dan meclis üyelerine bil
giler verilirken önce Çukur 
bahçe’de belediyenin 
izale-i şuyu ile aldığı ve 
gençlik merkezi olarak 
projelendirilecek olan arsa 
mn imar planına bu şekil 
de İşlenmesi oy birliği İİe 
kabul edildi.
Kaymakamlık Lojmanı’nın 
yanından geçen ve polis 
lojmanları yapılmak için 
istenen yerin plana uygun 
korunmasına ve geçen 
yolun 10 metre olması yine 
oy birliği ile kabul gördü. 
Vatandaşların ilçe içinde 
bazı yerlere konulan yeni 
trafoların görüntüyü 
bozu yor gerekçesiyle 
kaldırılması ise korniş 
yonun görüşü olarak 
oy birliği ile ret edildi. 
TİBEL YIKILACAK MI? 
İmar ve Plan Bütçe Korniş 
yonlarında ortaklaşa görü 
şülen Tibel Otelin Ticaret 
Odası’nın talebi üzerine 
hissenin verilip verilmeme
si konusu ise mecliste 
uzun süre tartışıldı. 
Meclis üyelerinin bazıları 
Tibel otel binasının Ticaret 
Odasında bulunan yarı his 
sesinin alınması ve alındık 
tan sonra iki kordonu bir
leştirmek amacıyla yıkıl
ması yönünde görüş belir
tirlerken bazıları da 
Gemlik'in uzun yıllar çıkar
ları doğrultusunda otel ola 
rak hizmet vermesi nede 
niyle hissesinin alınarak 
onarılıp hizmete devam 
etmesi görüşünde bulun
dular.
Tibel Otel’in bulunduğu 
alanın halen yeşil alan 
olarak planla gözüktüğü 
gerekçesiyle yıkılıp yerine 
yenisinin yapılamayacağı 
vurgulanırken binanın 
tamamının belediye tarafın 
dan alınarak onarılıp o 
şekilde hizmet vermeye ve

gelecek yıllarda gerekirse 
yıkılması için devam etme 
sinin de görüş olarak 
ortaya konduğu tartış
malar sonucunda İmar 
Komisyonu Başkanı 
Gölcügezli, komisyon 
kararını açıkladı. 
Buna göre; Belediye 
olarak ikinci ortak Ticaret 
Odasından mülkiyetin 
bedelsiz olarak talep 
edilmesine, kabul edilme 
mesi durumunda ise 
Belediye tarafından 
kamulaştırılma yoluna 
gidilmesi Başkan Mehmet 
Turgut'un red oyuna 
karşılık oy çokluğu ile 
kabul gördü.
Gemlik girişinde yer alan 
AK Petrol yanından 
geçerek yolun altından 
TEDAŞ'ın önüne bağlanan 
ve sahipleri tarafından 
kapatılan ancak planda yol 
gözüken kısmın petrol 
sahipleri tarafından bele 
diyenin istimlak etmesi 
talebi mecliste kabul 
görmedi. Meclis tarafların 
anlaşması sonucu istim
lakin gerçekleştirilmesi oy 
çokluğu ile kabul edildi. 
Öte yandan MHP'li Osman 
Doğan'ın geçen toplantıda 
verdiği Serbest bölge 
mevkiinde yapılacağı 
konuşulan Termik Santral 
konusu ise komisyonun 
yeterli çalışma yapama
ması nedeniyle istediği 
ek süre oy birliği ile 
kabul edildi.
Belediye’nin 2008 yılı 
içinde görevlendirmek 
üzere sözleşmeli olarak 
alacağı Peyzaj Mimarı için 
aylık ücreti 1.279 YTL 
olarak belirlendi. 
ÜNİVERSİTEYE 
POLİKLİNİK 
ONARIMI DESTEĞİ 
öte yandan Uludağ 
Üniversitesinin aldığı

karar gereği Gemlik 
Yerleşkesi’ne yapmayı 
düşündüğü ancak 
maddi sorun nedeniyle 
açılamama sorunu 
yaşanan Poliklinik'e 
Gemlik Belediyesi 
olarak 500 bin YTL maddi 
kaynak yaratılacak. 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, meclise verdiği 
bilgide, aynı konunun 
İnegöl Belediyesi tarafın
dan verilen destekle 
çözümlendiği, yapılacak 
maddi desteğin sadece 
onarım ve büro malzemesi 
desteği olacağını söyledi. 
Geçtiğimiz günlerde 
Ankara'ya giderek 
temaslarda bulunduklarını 
anlatan Başkan Turgut, 
tüm üniversite için 330 
kişilik kadro sağlandığını 
ve polikliniğin buradan 
sağlanacak kadro ile onan 
mın yapılmasından sonra 
açılmasının mümkün ola
bileceğini söyledi. 
Gemlik'te bir ilkin kararı 
alınırken, meclis üyeleri 
poliklinik için 2007 
bütçesinden belirlenecek 
500 bin YTL'nin poliklinik 
onarımı ve büro malzeme
si için ayrılmasına 
oy birliği ile karar verdi. 
Alınan kararın Gemlik'te 
bir ilk olacağını ve meclis 
üyelerinin tarihe geçe
ceğinin altını çizen 
Başkan Mehmet Turgut, 
alınan kararın ardından 
yaptığı teşekkür konuş
masında "Gemlik'e 
yapabileceğimiz en 
büyük hizmet işte budur. 
Bu karar Gemlik'te açıla
cak Tıp Fakültesinin de 
temelini oluşturacaktır. 
Meclisimizin aldığı karar 
bunun için çok önemli, 
siz sayın meclis üyeleri 
mize Gemlik halkı adına 
teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa’ya ışık tutan başkan...
Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe, Bur 

sa'nın uyuyan tarihini uyandırarak, tek tek ruhlarını 
teslim ediyor.

Kamberler, Doğanbey, Tabakhaneler bölgesi çalış
malarıyla, gerekse tarihi ve kültürel mirasın ayaklan 
dırılması amaçlı başlatılan surlar projeleri çalışmaları 
m ve harabe haldeki tarihi, kültürel mirasımızın bu 
günlere taşıyor, gençleştiriyor.

Yahu Kamberlerin kaldırımlarından geçmek yürek 
isterdi. Yürek.. Kamberleri kaldırdı..

Uyuşturucu ve hap pazarının kaynağı ile şimdi 
uğraşılıyor. Düşünün gerisini.

Doğanbey Kentsel Dönüşüm projesinin çalış
malarına o caddeden sık sık işime gider iken tanık 
edenler arasındayım. Her gün o tarihi yapıların nefes 
alışlarını, kefenden fırlamalarını hissediyorum.

Mezarlık olmuştu tarihi eserler, harabelik bir yana..
Tophane Surları ve Saltanat Kapısı, Yerkapı, Pınar 

başı Fetih Kapı restorasyon.... Gökdere Medresesi... 
400 yıldır harabe hale gelen o müthiş Ördekli 
Hamamı..

Çocukluğumun Bursa'sını görüyorum sanki...
Babam Salih Kayır, tarihi yapıları minik elimden 

tutarak tek tek gezdirirdi. O çocuk kokularında tarih 
dersinin canlı tanıklığında evcilik oynardım...

Altepe, çarpık yapılaşma ve ucube-beton binaların 
sardığı kentimde otantik yapılara AYNA TUTUYOR!..

Osmanh genini taşıyan Bursa'nın gen haritasıdır 
bu!..

Su kenti Adını da uyandırma çabasında Altepe'nin 
basına tanıttığı son yatırımı ise müthiş...

Adı gibi çukurda kalmış Çukurca mahallesinde 
'Telli Su Kayağı Tesisi' için kolları sıvadı, şimdilerde.

"Su Şehri" olarak anılan Bursa'da, suyla ilgili tesis 
lerin azlığına dikkat çeken Başkan Altepe, Bursa'nın 
dağ sporları, kaplıcaları ve tarihi güzellikleri yanında 
su kayağı alternatifiyle de Türkiye'ye örnek olacağını 
söylüyor.

1,5 yıl önce Almanya gezisi sırasında bu ülkedeki 
su kayağı merkezlerini incelediklerini ve uluslararası 
yarışmaların yapılabileceği standartlarda bir tesis 
yapmak için de yüreğini ve emeğini koyan Altepe, 
ortaya çıkan tesisin sadece Türkiye'ye değil, modern 
yapısıyla Avrupa'ya bile örnek olacağı konusundaki 
fikrine katılıyorum.

Güzeli ilerin peşindeyiz. Biz BursalIlar ve kentliler 
olarak siyasallaşmadan uzak bir kent örtüsünde 
uyuyan Su Kenti'nin 'sussuzluk' sorunu ile her an 
karşı karşıya kalacak bir Bursa var..

Bu yaz 'Avrupa Telli Su Kayağı Şampiyonası'na ev 
sahipliği yapmaya hazırlanıyor merkez ilçemiz...

Bu spora uygun yapılan gölet ise yeraltı suları ile 
dolduruluyor. Kapalı havuzlar, kapalı spor alanları ile 
halka kapalı olan sporlar yerine artık HALKA AÇIK 
SPOR ALANLARIMIZ artmalı...

Altepe'nin o geleneksel sözü ise beni etkiledi. Bu 
spor merkezinde 'evlenme' ve toplantıları yapılacağını 
dile getiriyor..

Sporun nikahı işte buradadır..
Kışın Uludağ da kayak yapanlar, kentimizde su 

kayağı sporunu yapabilme şansını yakalayacak. En 
güzeli de, Su kayağının ekipmanlarını kullanarak ev 
den sırtlayıp kayak malzemesi getirmek yok yani!.. 
Aslında su kayağı malzemesi seyyarları da olmayacak 
hemen, çin malı, yerli malı kavgasıda.Jabi ki, yüzme 
yapar gibi su kayağı yapılacak. Bunun içinde su 
kayağını bilmeyenler burada her türlü imkanlarla bu 
sporu öğrenerek, eğlence-spor-kültür alışverişinde 
buluşacaklar.

Daha ne diyeyim...düş gibi.. Paraallahların kayak 
merkezi olarak tanınan ve betonlaşan Uludağ'a inat 
Bursa' da 'Su kayağı tesisleri' ile HALKIMİNSANIMA 
Türkiye'ye de bir imza atıyoruz..

Doğal veya yapay olarak oluşturulan göletlerde 
snovvbord, kayak gibi su sporlarının yapılabildiği su 
kayağı tesisleri, kurulu oldukları bölgenin önemli bir 
sosyal ihtiyacını karşılıyor. Tesis ayrıca, sadece yaz 
aylarında değil dört mevsim hizmet verebiliyor.

Birde Yalova Yolu'ndan Bursa'ya girerken Bursa'yı 
görebilseK... Oraya da bir levha asılmasını öneririm...

"BURASI MEYDANINI GEÇİNCE BURSAYI 
GÖRÜRSEN ŞAŞIRMA..."____________________ __
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CHP Gemlik İlçe Yönetimi, Özürlüler Okulu’nu ziyaret etti

fc 'Mite şato çıkalım"
Sondaj sonuçlan 10 gün içinde Belediye Başkanhğı'na bildirilecek

Hisar teağıntla sondaj

Seyfettin ŞEKERSÖZ

çalışmaları haşladı

Cem Güler 
başkanlığındaki 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi, Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri'yi 
ziyaret ederek 
dernek ve okul çalış
maları hakkında 
bilgi aldı.
Ziyaret sırasında 
Türkiye nüfusunun 
yüzde 12,9'unun 
engelli olduğunu 
belirten Tamer Sivri, 
bunun da yaklaşık 
8 buçuk milyon 
kişiye karşılık 
geldiğini belirtirken, 
Gemlik'te de sayısı 
tam bilinmemekle 
birlikte Türkiye orta
laması göz önüne 
alınırsa 6-7 bin 
dolayında engelli 
olduğunu tahmin 
ettiklerini, ancak 
pek çoğunun çeşitli 
nedenlerle toplum 
içine çıkarılmadığını, 
oysa ki engelli 
olmanın ayıp yada 
suç olmadığını ve 
bu insanların da 
insan gibi yaşama 
haklarının varoldu 
ğunu belirterek, 
toplumun engelli 
insanlara açınılacak 
kişiler olarak bak
mak yerine nasıl 
topluma kazandıra
bileceğini düşün
mesi gerektiğini 
söyledi.
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi de Tamer 
Sivri başkanlığında

ki dernek yönetimi 
ve okul çalışanlarıy
la eğitmenlerini kut
layarak, çalışmala 
rında başarılar 
dilediler. Ayrıca 
zihinsel engelli 
çocukların eğitimine 
özel hazırlanmış 
kitapları CHP Gemlik 
İlçe Yönetimi adına 
okula armağan eden 
Güler; devlet ve 
kamu yararı adına 
gönüllü işbirliğinin 
güzel bir örneği 
olan Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Okulu'nun Gemlik'te 
bulunmasından ve 
yaptığı faaliyetleri 
görmekten büyük 
mutluluk duydukları 
nı, bu okulun güçle 
nerek yaşatılması ve 
daha çok engelli ço 
cuğa hizmet vermesi 
için toplum olarak 
herkese büyük gö 
rev ve sprumluluklar 
düştüğünü söyledi. 
Tüm yardımseverleri 

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği ve 
Okulu'na yardıma 
çağıran Cem Güler, 
az kullanılmış giysi 
ve erzak yardımları 
nın da dernekçe ka 
bul edildiğini öğren 
diklerini, Gemlikli 
ler'in bu konuda 
duyarlı olmalarını 
beklediklerini 
sözlerine ekledi. 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri de 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi'nin 
ziyaretinden mutlu 
olduklarını ayrıca 
kendileri için çok 
önemli olan 
zihinsel engellilere 
özel hazırlanmış 
kitaplar için 
Cem Güler 'e 
teşekkür ederken, 
okul çocukları 
tarafından beze 
işlenmiş Atatürk 
tablosunu Cem 
Güler 'e hediye etti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye tarafından 
hazırlanan projeleri 
Bakanlıkça 
onaylanan Hisar 
Mahallesi alt 
geçit ve kavşak 
düzenlemesi için 
sondaj çalışması 
yapıldı.
Jeoloji Mühendisi 
Zeynep Akış sahibi 
bulunduğu ve 
Gemlik'te tek olan 
GEA Mühendislik 
Firması tarafından 
yapılan sondaj 
sonuçlarının 10 gün 
içinde Belediyeye 
ulaşacağı bildirildi. 
Üç adet sondaj 
yapılacak toprak 
derinliğinden 
örnekler alınan 
çalışmaların ilki 
Sunğipek 
girişinde yolun 
hemen altında, 
İkincisi yolun 
ortasındaki 
bölümde ve 
üçüncüsü de 
Hisartepe'ye hemen 
çıkışta yapılıyor. 
Jeoloji Mühendisi 
Zeynep Akış, 
kavşakta yapılacak 
köprü ayaklarının 
bulunduğu yerlerde 
yaptıkları sondaj 
çalışmalarında 
zeminin özellik
lerinin nasıl 
olduğu yönünde 
numuneler 
alınarak laboratuara 
gönderileceğini 
söyledi.
Akış, numune 
sonuçlarının 
kendilerine

ulaşmasından Başkanlığına
sonra hazırlayacak- vereceklerini 
lan raporu Belediye söyledi.

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 mjemitafajols»
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Tibel Otel kavgası
Bu karara Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Kemal Akıt ne 
der bilmem.

Ama hoş karşılamayacağını 
biliyorum.

Ticaret ve Sanayi Odası Bele 
diye’nin hisselerini isterken, 
evdeki bulgurdan olma ile karşı 
karşıya.

Yani kendi hisselerini elinden 
çıkaracak bir karar ile karşı kar
şıya.

Bu iş neden böyle oldu?
Odanın hizmet hacmi büyü

meye başlayınca yer sorunu 
doğdu.

Bu bir..
İkincisi, Tibel Hotel işleti

cisinin modern bir hizmet sun
maması..

Belediye Meclisi üyelerinin 
bir kısmı Tibel Otel’in yıkılarak 
iki kordonun birleştirilmesini 
istemiş.

Kimi de otel hizmetlerine 
devam edilmesini..

Bir kere şunu söylemek isti
yorum.

Yıllardır Tibel Otel’in yıkılma 
sı konusu gündeme gelip gidi
yor.

Bu nedenle bu alan, eski 
Meclislerce yeşil alan olarak 
plana işlendi.

Tibel Otel yanındaki Dr. 
Nimet Ataoğuz ve yanındaki 
konutlar kamulaştırılıp kordo-

nun birleştirilmesi kararları 
alındı ama uygulanamadı.

Atatürk Kordonu ile Emin 
Dalkıran Kordonu’nu birleşme
sine engel çay bahçeleridir.

Trafiğe açık yol, Hükümet 
Binası önünden ve Tibel Hotel 
önünden geçiyor.

Ama kordonun bağlantısını 
kesen Balık Satış yerleri ve çay 
bahçeleridir.

Çay Bahçeleri arkada, gezi 
bandı bunların önünde olsaydı. 
Kordonların birbirine bağlantısı 
söz konusuysa olabilirdi.

Ama yazlık çay bahçeleri, 
belediyenin göz yumması sonu
cu, yazlık kışlık kapalı mekanlar 
haline g< İdi.

Aradaki Milton Düğün Salonu 
da bir koca binadır.

Öyleyse, kordonun birleştiril 
mesi bu durumda söz konusu 
olamaz..

Ticaret ve Sanayi Odası Tibel 
Otel kurulduğundan beri -yani 
1963 yılından beri- bu binada 
hizmet veriyor.

Buranın Belediye tarafından 
kamulaştırılması için bir kamu 
yararı gerekir.

Bugünkü durumda kamu ya 
ran yoktur.

Ticaret ve Sanayi Odaları da 
kamu kuruluşları gibi özel yasa 
larla kurulmuş, devletin deneti
minde olan kurumlardır.

Şimdi, durup dururken Tibel 
Otel’in paylaşımı, bir kavgaya 
dönüşüyor.

Bu iş türban konusuna döne 
ceğe benziyor.

POLİKLİNİĞE YARDIM

Belediye Meclisi dün güzel 
bir karar daha almış.

Uludağ Ünriversitesi Tıp 
Fakültesi tarafından Gemlik 
Sunğipek Yerleşkesi içinde 
açılacak olan poliklinik için 500 
bin YTL. (milyar) yardım kararı 
almış.

Daha önce de yurt yapımı 
için 900 bin YTL ödenek ayır
mıştı.

Belediye Meclislerinin, kent
teki sorunları çözmek görevlerin 
dendir.

Belediye hizmetlerinin en 
önemlilerinden biri de sağlık 
sorunlarıdır.

Daha önceleri Belediye’nin 
açtığı sağlık merkezi kapatıldı.

Belediye içinde olan Belediye 
Doktoru istifa ettikten sonra 
yerine yeni gelmedi.

Kadrosu boşta duruyor.
Demem şu.
Belediye ilçenin sağlık 

hizmetlerine katkıda bulunmak 
için kendi yapamadığı bir 
hizmeti daha güzel yapacak bir 
başka kamu kurumuna, Gemlik 
halkı için destek veriyor.

Bu iyi ve hayırlı bir karardır.
Ama tarihi bir karar değildir. 
İşi fazla abartmayalım. 
Gemlik Belediyesi Gemlik 

halkı için kazanımlarını Gemlik 
halkı için harcayacak.

Belediye Meclisi doğru karar 
vermiştir.

Doğru karar alkışlanır.
Uludağ Üniversitesi Gemlik 

Yerleşkesi’ne bugünü kadar 
AKP hükümeti kaç lira destek 
verdi.

AKP’lilerin merkezi hükümet
ten alamadığını yerel yönetim
den veriyorlar.

Bu da olmalı.
Sonuçta gelecek hizmet Bur

salIya değil Gemlikliye gelecek.

OREON Galanz
O? £amtetohİHİ \

CALORECUMA ° KOMBİ

YETKİLİ SATIŞ, MONTAJ & SERVİS 
• **Uygun fiyat ve Ödeme koşulları

Ücretsiz flrızn Tespiti
SERİNCE
ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ

PROJE - MÜHENDİSLİK

Kurşunlu’da aşure dağıtıldı
Berkay KARABULUT
AKP Kurşunlu 
Belde Teşkilatı 
dün Cuma namazı 
sonrasında 
vatandaşlara aşure 
ikramında bulundu. 
Kurşunlu Beldesinde 
bulunan başta 
köy camii olmak 
üzere, Cumhuriyet 
Mahalle si Camii, 
Çamlık Camii 
ve Gencali 
Camilerinde 
kılınan Cuma 
namazının 
ardından sıcak 
aşure dağıtımı

yapıldı. Aşure 
dağıtımına

vatandaşlar büyük 
ilgi gösterdi.

TÜRKİYE YARDIMSEVENLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN 

KONGRE İLANI
Derneğimizin genel kurul toplantısı 26 Şubat 2008 Salı günü 

saat :13.00’de Ticaret Odası Salonunda yapılacaktır.
Yeterli ço ğunluk sağlamadığı takdirde ikinci toplantı 4 Mart 

2008 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
Üyelerimize duyurulur. YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2 - Genel Kurul Başkan, Başkan Vekili ve Katip seçilmesi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim Kurulu çalışma raporunu va gelir-gider tablosunun 

okunması, müzakeresi.
5- Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra ibra edilmesi
7- 2008 yılı bütçesinin okunması, müzakeresi ve kabulü
8- Seçimler 9- Dilek ve temenniler 10- Kapanış
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Elektriğe yine zam geliyor 21 Şubat’ta ay tutulacak
Piyasada kilovatsaat 
başına 16 kuruşa 
çıkan elektriğin 
fiyatı 12 kuruşluk 
TEDAŞ faturasına 
eklenecek.
2006 yılında 3 ilde 
yaşanan elektrik 
kesintisinden sonra 
uygulamaya giren 
Piyasa Mali 
Uzlaştırma Merkezi 
kamunun arz açığı 
durumunda özel 
sektörden elektrik 
satın almasını 
sağlıyor. Önceleri en 
yüksek tüketimin 
olduğu saatlerde 
alınan elektrik, arz 
açığındaki büyüklük 
nedeniyle günün 
her saatine yayıldı. 
Böylece özel 
sektör kamuya bu 
saatlerde istediği 
fiyattan elektrik 
satabilir hale geldi. 
Öğrenildiğine göre 
piyasadan Ocak 
ayında gündüz 16,9 
kuruş, puant diye 
tabir edilen tüke
timin en yoğun

olduğu saatlerde 
17,8 ve gece 14,8 
kuruştan elektrik 
alındı. Elektrik Üre
tim A.Ş ise elektriği 
9 kuruştan veriyor. 
Pahalı elektriğin 
tarifedeki ağırlığı 
artmasına rağmen, 
bugüne kadar 
fark faturalara 
yansıtılmıyordu. 
HÜKÜMET ‘FARK 
YANSIYACAK' 
KARARI ALMIŞTI 
Hükümetin yayın
ladığı 2008 program 
tedbirlerindeki bir 
karar artık bu farkın 
da faturalara yan
sıtılacağını gösteri 

yor. Kararda, “Mart 
ayı sonuna kadar 
elektrik piyasasında 
dengesizlik duru
munda, kamunun 
zararını en aza 
indirmek amacıyla 
söz konusu maliyet
lerin geçiş dönemi 
boyunca kısmen 
veya tamamen tar
ifelere yansıtılmasını 
sağlayacak düzen
leme yapılacaktır” 
denildi.
Bu durumda TEDAŞ 
vergi ve fonsuz kilo
vatsaat başına 12 
kuruşa sattığı elek
triği bu maliyetleri 
de yansıtacağı için 

Ocak ayı verilerine 
göre ortalama 4 
kuruş daha artırmak 
zorunda kalacak. 
ARZ-TALEP 
DENGESİZLİĞİ 
TEDAŞ'TAN KAY
NAKLANIYOR 
Yüzde 10'ları bulan 
arz-talep dengesi
zliğinin TEDAŞ'tan 
kaynaklandığı belir
tiliyor. Kurumun 
hangi bölgede ne 
kadar elektriğe 
ihtiyaç duyulacağını 
iyi hesaplayama- 
masının piyasadan 
pahalı elektrik 
alınmasına neden 
olduğu söyleniyor. 
SOKAK 
AYDINLATMA DA 
FATURAYA 
YANSIYACAK 
Bu arada belediye 
lerin ödemediği 
sokak ve genel 
aydınlatma bedelleri 
de Haziran sonuna 
kadar yapılacak bir 
düzenleme ile tüketi
cilerin faturalarına 
yansıtılacak.

Bu yıl gerçekleşe
cek iki ay tutul
masından ilki 
21 Şubatta tam ay 
tutulması şeklinde 
meydana gelecek. 
Ayın bakır renge 
dönüşeceği bu 
gökyüzü şöleni 
Türkiye'den de 
izlenebilecek.
Ankara Üniversitesi 
Rasathanesi'nden 
edinilen bilgiye 
göre, tam ay tutul
ması, dolunay 
aşamasındaki 
ayın tamamen 
kararması anlamına 
geliyor.Türkiye'den 
de izlenebilecek 
olan bu muazzam 
gök olayı 20 Şubatı 
21 Şubata bağlayan 
gece, Türkiye saati 
ile 02.36'da başla 
yacak. 05.01'de 
gerçekleşecek 
olan tam tutulma 
yaklaşık 50 dakika 
sürecek. Tutulma 
başlangıcında 
güney-güneybatı 
yönünde ufuktan 
yaklaşık 40 derece 
yükseklikte 
görülecek olan

Ay, tam tutulma 
başlangıcında 
batı yönünde 
ufuktan yaklaşık 
15 derece yüksek
likte olacak. 
Tam tutulmadan 
saat 07.09'da 
çıkacak olan Ay, 
06.38'de batacak, 
bu nedenle 
tutulmanın sonu 
Türkiye'den 
izlenemeyecek. 

21 Şubatta 
gerçekleşecek 
tam Ay tutulması 
Kuzey ve Güney 
Amerika, Afrika 
ve Avrupa kıtaların
dan da izlenebile
cek.Sabaha karşı 
gerçekleşecek olan 
tam tutulma evler
den izlenebileceği 
gibi Ankara, 
Üniversitesi 
Rasathanesi'nde 
uzman gözlemci
lerin eşliğinde de 
izlenebilecek. Tam 
tutulma ile ilgili 
detaylı bilgiye 
http:rasathane. 
ankara.edu.tr 
adresinden 
ulaşılabilecek.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

1 GÜNDE DAVETİYE BAStİlü'

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel: (0.224) 513 86 83 Fax: (0,224) 513 35 95
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İlçelere yerel seçim düzenlemesi
Son sayımda nüfusu 
2 binin altında 
çıkan belediyelerin 
kapatılması, bazı 
beldelerin ilçe 
olması ve bazı 
ilçelerin de bölün
mesini öngören 
yasal düzenleme 
için tüm bakanlar 
ve milletvekilleri 
kendi bölgeleriyle 
ilgili hazırladıkları 
raporları AKP 
Genel Merkezi'ne 
sunmaya devam 
ediyorlar.
AKP'nin yerel yöne
timlerden sorumlu 
Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin 
Tanrıverdi başkan
lığında oluşturulan 
heyetin üzerinde 
çalıştığı raporlarda, 
tüm illerin ve ilçe 
lerin nüfus değişik
likleri, yapıları, 
ulaşım durumları, 
22 Temmuz 
seçimlerinde 
alınan oylar ilçe ve 
beldelere kadar 
ayrıntılı bir şekilde 
anlatıldı.
Verilen raporlar 
doğrultusunda 
hangi ilçelerin 

bölüneceği, hangi 
beldelerin ilçe 
yapılacağı karar
laştırılacak. 
Konuyla ilgili sık 
sık her bölgenin 
milletvekilleri ve 
bakanlarıyla 
Genel Merkez'de 
toplantılar yapılıyor 
ve öneriler ’ 
dinleniyor.
-KADIKÖY KESİN, 
ÇANKAYA BELLİ 
DEĞİL-
Yerel. seçimler 
öncesinde yapılan 
tartışmalı düzenle
menin 2009 yılında 
yapılacak olan 
seçimlere yetişmesi 
için gelecek aya 
kadar yasalaşması 
gerekirken, yasa 
taslağı üzerindeki 
çalışmada sona yak
laşıldığı. Özellikle 
CHP'nin güçlü 
olduğu ilçelere 
yeniden şekil vere
cek olan düzenleme 
kapsamında 
Kadıköy'ün Kadıköy 
ve Erengazi olarak 
ikiye bölünmesi 
kesinlik kazanırken 
Ankara Çankaya'nın 
ne şekilde

bölüneceğine ilişkin 
çalışma sürüyor. 
Bu iki ilçe dışında 
Eminönü Fatih'e 
bağlanacak, 
Şamandıra, 
Esenyurt ve 
Sarıgazi beldeleri 
ise ilçe olacak.
-KAMU BİNALARI 
İÇİN YER SIKINTISI- 
Mülki amirlerin de 
görüşlerinin alındığı 
düzenlemeyle ilgili 
ortaya çıkabilecek 
sıkıntılar da AKP'de 
masaya yatırılıyor.
Özellikle 

büyükşehirlerde 
kurulacak yeni 
ilçelerde kamu 
binaları için yer 
sıkıntısı aşılmaya 
çalışılıyor. 
Kapatılacak belediye 
lerde çalışan per
sonelin ise bakanlık
lara kaydırılacağı 
öğrenildi.
DÜZENLEME 
NELER GETIKIYÜK- 
Başta İstanbul ve 
Ankara gibi büyük 
kentlerde seçimlerin 
seyrini değiştirecek 
olan değişikliğe 

göre nüfusları 2 
binin altında olan 
869 belediyenin 
yanı sıra 30 ilk 
kademe belediyesi 
kapatılacak. Böylece 
3 bin 215 olan 
belediye sayısı 
2 bin 216'ya düşe
cek. Buna göre 
belediyelerle mevcut 
imkanlarıyla birlikte 
ıı özel idareleri ne 
“şube” yapılacak. 
Belediyecilik 
hizmeti de idare 
tarafından 
sağlanacak.

Ayrıca, kapatılacak 
belediyelerin İller 
Bankası payı ise 
10 yıl süreyle 
İl Özel İdaresi'nin 
hesabına yatırılacak. 
-TÜRKİYE 13 
BÖLGEYE 
AYRILDI- 
Bir taraftan yerel 
yönetimlere yeni 
şekil veren AKP, bir 
taraftan da 2009'da 
yapılacak yerel 
seçimlere hazırlanıy
or. Yerel seçimler 
için Türkiye; İstan
bul, Ankara, Konya, 
Denizli, Bursa, 
Adana, Sakarya, 
Kayseri, Samsun, 
Rize, Erzurum, Van 
ve Malatya bölgeleri 
olmak üzere 
13 bölgeye ayrıldı. 
İzmir, Diyarbakır ve 
Çankaya gibi 
bölgelere özel 
önem verilen 
çalışmalar kap
samında Yerel 
Yönetimler Siyaset 
Akademisi de 
partililere yerel 
yönetimler 
konusunda eğitim 
vermeye devam 
ediyor

Başkan Şahin’den öğrencilere siyaset dersi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
AKP'nin Türkiye 
genelinde 20 ilde 
başlattığı Siyaset 
Akademisi Yerel 
Yönetimler Progra 
mı'nın İzmir'deki otu
rumunda, politikacı 
adaylarına yerel 
yönetim dersi verdi. 
Başkan Şahin, İzmir 
Atatürk Stadı 
Konferans Sajonu'n 
da düzenlenen top 
lantıda, yerel yöne
timlerin, ülkenin 
yönetimi ve kalkın
masında genel yöne
timlerle birlikte işlev 
gören, yönetsel ve 
siyasal açıdan bü 
yük birer hizmet 
merkezi olduğunu 
söyledi.
Siyasetçi adaylarına 
hitaben konuşan 
Başkan Şahin, yerel 
yönetimlerin ekono 
mik, hukuksal ve 
siyasal sebeplerle 

kurulduğuna dikkati 
çekerek, yerel kalkın 
manın genel kalkın
manın lokomotifi 
olduğuna işaret etti. 
Yerel yönetimlerin 
var oluşunun siyasal 
gerekçesinin özünde 
demokrasi inancı ve 
yerel demokratik de 
ğerler yattığının altı 
nı çizen Başkan Şa 
hin, "Yerel yönetim
ler, demokrasi anla 
yışının yerleşmesi 
nin ve gelişmesinin 
vazgeçilmez siyasi 
enstrümanlardır.
Yerel yönetimlerin 
amacı bireyleri en 
çok ilgilendiren 
konularda hizmet 
üretmektir. Merkezi 
idare ne kadar iyi 
niyetli olursa olsun, 
ne kadar özverili 
çalışırsa çalışsın, bir 
bölgenin yerel 
koşullarını o bölge 
de yaşayan insanlar 
kadar iyi bilemez, iyi 
değerlendiremez.

Toplumsal yaşama 
ilişkin bütün karar
ları merkezden 
almak rasyonel bir 
tutum değildir. Bu 
noktada devreye 
giren yerel yönetim
ler halka en yakın 
kurumlar olarak, 
vatandaşların 
ihtiyaçlarını belirler" 
diye konuştu.
Yerel yönetimlerin 
insan merkezli bir 
politika anlayışıyla 
çalışmak zorunda 
olduğuna işaret 
eden Başkan Şahin, 
insan faktörü 

dikkate alınmadan 
uygulamaya geçiri 
len projelerin hede
fine ulaşmakta zor
landığını dile getirdi. 
Başkan Şahin, 28 
Mart 2004 seçimler 
öncesindeki Seçim 
Beyannamesi'ni 
göstererek, "4 yıllık 
görev süremiz içinde 
yaptığımız yatırım
ların tamamı seçim 
beyannamemizde 
yer alıyor. Bunların 
yüzde 9O'ı bitti. Ka 
lan bir yılımızda da 
yüzde 10'lık bölümü 
tamamlamakla yetin

meyeceğiz. Kendi 
mizi aşacağız. Verdi 
ğimiz sözleri yerine 
getirmemizden dola 
yı halkımızın güveni
ni yakaladık. Güven 
bir kez kazanıldığın
da başarı kaçınıl
mazdır" dedi.
Yerel yönetimlerin, 
sorumlu oldukları 
kentle ilgili sağlam 
bir vizyona sahip 
olması gerektiğine 
işaret eden Başkan 
Şahin, kentin gele
ceği yani vizyonu 
belirlendikten sonra 
çalışmaların bu 
hedef doğrultusunda 
sürdürülmesi gerek
tiğini ifade etti.
Yerel yönetimlerin 
hizmet yarışında rek
abet edebilecekleri 
tek rakibin yine 
kendileri olduğunu 
dile getiren Başkan 
Şahin, "Şehirler 
belediyelerin 
aynasıdır ve hizmet 
alanlar, bir yarıştan 

çok kendisine 
ulaştırılan hizmetin 
kalite ve süreklilik 
özelliği ne bakar. 
Başka kentlere 
örnek ve önderlik 
yapacak projelere 
imza atabilmek o 
kentin en büyük 
kazanımıdır. Ülkenin 
kalkınmasında yerel 
yönetimlerin çok 
büyük rolü var dır. 
Bir kent zengin
leşirken başka 
kentleri de zengin
leştir mesi, ülkenin 
bütünlüğünün 
güçlenmesine yöne
lik atılmış en büyük 
adımdır." dedi. 
Toplantıda ayrıca 
Bursa'da Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hayata geçirilen 
projelerden de söz 
eden Başkan Şahin, 
4 yılda ardı ardına 
gerçekleştirilen 
projelerle, şehrin 
çehresinin değiştiği
ni vurguladı.
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Maddi hasarlı 
kazada çıkan 

kavga kanlı bitti
Sahte TEDAŞ görevlisini oyuncak telsizi ele verdi

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
ticari taksinin 
park halindeki 
otomobilin aynasını 
kırdığı maddi 
hasarlı kaza 
sonrası başlayan 
kavga kanlı bitti. 
Yoldan geçen kim
liği belirsiz kişilerin 
de kavgaya dahil 
olmasıyla bıçakla 
yaralanan genç has
taneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İntizam 
Mahallesi 
Altıparmak 
Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda İbrahim Ç. 

idaresindeki 16 T

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

0435 plakalı ticari 
taksi, park 
halindeki 09 S 6498 
plakalı otomobilin 
aynasını kırdı. 
Kazanın ardından 
taksici İbrahpim 
Ç. ile otomobilde 
yolcu olarak bulu
nan Selim D. tartış
maya başladı, 
ardından yoldan 
geçen kimliği belir
siz 2 kişinin de 
kavgaya dahil 
olmasıyla Selim D. 
bıçaklanarak yara
landı. Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlatırken olaya 
karışan zanlıların 
aranmasına devam 
ediliyor

Bursa'da, kendisini 
TEDAŞ görevlisi 
olarak tanıtan ve 
vatandaşlara 'Kaçak 
elektrik kullanıyor
sunuz' diyerek yak
laşık 15 bin YTL'lik 
dolandırıcılık olayına 
karıştığı iddiasıyla 
yakalanan zanlı; 
"Onların kendileri 
hırsız zaten, onlar 
devletten çalıyordu, 
ben de onlardan 
çaldım" diyerek 
kendini savundu.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
si Kazımkarabekir 
Mahallesi'nde Şükrü 
Y.'nin evine giden 3 
kişi, kendilerini 
TEDAŞ görevlisi 
olarak tanıtarak, 
evin elektrik pano 
sunda inceleme 
lerde bulundu.
Ev sahibine 'Siz 
kaçak elektrik kul- 
lanıyormuşsunuz, 
hakkınızda tutanak 
tutacağız' dedi. 
Bunun üzerine ev 
sahibi Şükrü Y. 'Siz 

üçkağıççısınız* deyin 
ce 3 şüpheli evden 
ayrıldı. Şükrü Y.'nin 
*155 Polis İmdat Hat 
tı'nı arayarak durumu 
bildirmesi üzerine 
olay yerine gelen 
polis, şahıslardan 
birini yakalamayı 
başardı. Diğer 2 zan
lının aranmasına 
devam edilirken 
'Dolandırıcılık' 
suçundan sabıkası 
bulunan ve halen 
karıştığı bir dolan 
dincilik olayından 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'nce aran 
dığı tespit edilen 
Ahmet Naci S. (42) 
gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne götürülen 
zanlıyla birlikte ele 
geçirilen çantadan 
elektrik panosundaki 
incemelerde kul
lanılan çok sayıda 
malzemeyle birlikte 
TEDAŞ'a ait resmi 
tutanaklar da ele 
geçirildi.
Yapılan incelemede

Ahmet Naci S. ve 
kaçan 2 zanlının 
Bursa genelinde aynı 
yöntemle 5 ayrı olaya 
karıştıkları ve vatan
daşları 15 bin YTI 
civarında dolandır 
dıkları ortaya çıktı. 
Polisteki ifadesinde; 
"Ben televizyon 
tamircisiyim. Arka 
daşlarla evlere gidip, 
elektrik panosunu 
inceli yoruz. Sonra 
ben dışarı çıkıyorum, 
arkadaşlar ev sahip
leriyle konuşuyor
lardı" dedi. Zanlıların 
cep telefonlarında 
müzik olarak 'Polis ‘ 
telsizi' çaldığı öğre
nildi. Zanlıların sahte 
mühürle kendi adları
na TEDAŞ kartı 
çıkartıkları belir
lenirken ,TEDAŞ 
bu isimli kişilerin 
kurumda çalış
madığını açıkladı. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde sorgulaması 
tamamlanan Ahmet 
Naci S. isimli zanlı, 
hakkında düzenlenen 

5 ayrı 'Nitelikli dolan 
dincilik' evrakıyla 
adli yeye sevkedildi. 
Zanlı, kendisini 
görüntülemek 
isteyen gazetecilere; 
"Onların kendileri 
hırsız zaten" diyen 
zanlı 'neden çaldın' 
diye soran gazete
cilere "Abonelere 
sorun, onlar neden 
çalmışlar. Bunlar 
kendi hırsızlık yapıy
orlar zaten, ben de 
onlardan çalıyorum. 
Onların kendisi 
hırsız. Ben de çalan
lardan çaldım" dedi. 
Bir gazetecinin 'Ne 
kadar çaldınız’ 
sorusuna da içtenlik
le cevap veren zanlı 
'Çok değil' dedi. 
Öte yandan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, vatan
daşların bu tür dolan 
dincilik olaylarına 
karşı tedbirli olma 
larını isterken kaçak 
elektrik kullananları 
ise TEDAŞ'a ihbar 
etmelerini istedi.

&

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 

1 Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa 
S Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m! SATILIK DAİRE ~~ 

| 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı
Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
sn

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE
ARACILIK YAPILIR.

1

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

ŞEKER SİGORTA
Macîde &ZÂLP

I Tel: 513 24 74 Fax:514 10 21

fa i
UMURBEY HALI SAHA 

ve KAFETERYA

İleni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı, 
tali ta FiyilııîML 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546 517 52 82

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şiir Köşesi
İbrahim BABLIR 

/.A 1|. I Emekli PTT Müdürü

SEVGİ

Sevgi saçtım her yüreğe, 
Yeşerip, dönsün renk, renk çiçeğe. 
Huzur taşıması için geleceğe, 
Avuçlarımı açtım tanrıya.

Uzağı aydınlatmaz mum ışığı, 
Avutur,sevindirir çok aşığı, 
Kapanması için duygu açığı, 
Avuçlarımı açtım tanrıya.

Neler saklamaz karanlık gece, 
Hayat, çözülmez bir bilmece, 
Sıra dertlere gelince
Avuçlarımı açtım tanrıya.

Ulaşılsın,paylaşmanın tadına;
Ersin gençler muradına, 
Mutluluklar arayanlar adına 
Avuçlarımı açtım tanrıya.

10.11.2007 Gemlik

SRTIUK DRİRC
Manastır Kurt Sitesi'ndc 

3+1,135 m2
Kombili, Doğalgazlı

Deniz Manzaralı, 3. Kat
SRTIUK DAİRE
118.000.00 ■ YTL

Tel: 0.505 547 83 58
B’JJ® ABONE OLDUNUZ®?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

taliktt'iııteıııefte «rIİMkrIkİm

Gemlik KHrfezO

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

1EWÛ0EISZIIEWIİZIEIİMZVMDR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 51311M Cep Tel: 0.532 77S9194

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor. 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE SEKRETER ARANIYOR 
Müracaatlar için 5131816 notu telefona 

CV faxlanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ.
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / bursa - Tel : 513 47 39

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
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7 bin öğretmen atanacak
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
25 Şubat Pazartesi 
günü 7 bin öğret
men atamasının 
yapılacağını 
bildirdi. Çelik, 
"ÖSS'de uygulanan 
kat sayılarda bir 
değişiklik olup 
olmayacağı" yönün
deki soru üzerine 
"ÖSS'de uygulanan 
katsayı YÖK tarafın
dan görüşülecek. 
Bugün konu onların 
gündeminde midir, 
değil midir bilmiyo
rum" diye yanıtladı. 
Çelik, "Bu konuda 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğının bir önerisi ola
cak mı?" soruşu 
üzerine de "YÖK, bu 
hazırlığı yaparken 
bizim görüşümüzü 
de soruyor, kendi
leriyle görüşüyoruz. 
Paylaşılmıştır, pay
laşılacaktır" dedi.

-"7 bin öğretmen 
ataması yapılacak"- 
Çelik, öğretmen 
atamalarına ilişkin 
sorular üzerine de 
şunları söyledi: 
"Atamaların mart 
ayına sarkması 
söz konusu değil. 
Neden se bu 
haberleri birileri 
ortaya atıyor. Bu, 
benden ve Maliye 
Bakanlığın dan kay
naklı bir haber değil. 
Bunun kaynağını da 
merak ediyorum. 
Yok böyle bir şey. 
Gazetelerde, hangi 
branşta kaç kişi ala
cağımız bile belli, 
hangi tarihte atama 
yapacağımız belli. 
25 Şubat Pazartesi 
günü bu atamaları 
yapacağız. Bu tari
hte yaklaşık 
7 bin öğretmenin 
ataması yapılacak. 
4 bin 800 civarında

Öğretmen adaylarına 
160 YTL burs verilecek

kadrolu öğretmenin 
ataması yapılacak. 
Onun dışında kalan
lar da sözleşmeli 
öğretmen olacak." 
-Başörtüsü- 
Başörtüsünün 
yüksek öğretimde 
serbest bırakıl
masını düzenleyen 
Anayasa değişikliği 
hakkında daki 
soruları da yanıt
layan Çelik,

"TBMM’de 
12-13 saat 
boyunca bu 
konuda söylenmesi 
gereken ne varsa, 
gerek muhalefet 
gerek iktidar 
tarafından söylendi. 
Bu mesele, 
40 yıldır konuşulan 
bir meseledir. 
Bu konuda fazla 
bir şey söylemeye 
gerek yok" dedi.

öğretmen ve eğitim 
uzmanı yetiştiren 
yükseköğretim 
kurumlarında 
öğrenim yapan 
burslu öğrencilere, 
1 Ocak 2008 
tarihinden itibaren 
ayda 160 YTL 
burs verilecek. 

ilişkin 11 Ocak 
2008 tarihli 
kararı Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayım
landı. Karar 
kapsamındaki 
öğrenciler geçti 
ğimiz yıl 150 YTL 
burs alıyorlardı.

Kozahan Mescidi restore edildi
Bursa'da, tekstil 
ticaretinin asırlarca 
merkezi olan 
Kozahan'da, altı 
havuz üstü mescit 
olan 5 asırlık bina, 
47 bin YTL'lik 
harcamayla Kuveyt 
Türk Katılım 
Bankası tarafından 
restore edildi.
Sultan 2. Beyazıt 
Han tarafından 1491 
yılında İpek Yolu 
üzerinde önemli bir 
ticaret merkezi 
olarak yaptırılan 
Kozahan, uzun yıllar 
ipek tüccarları ve 
tekstilcilerin 
hizmet verdiği bir 
tarihi yapı oldu. 
Kozahan'ın ortasın
da ibadet etmek ve 
çevre düzenlemesi 
için altı şadırvanh 
havuz, üstü ise 

mescit olarak yap
tırılan taş mescit, 
asırlara meydan 
okudu. 1946 yılında 
hayırsever iş adam 
larının yardımıyla 
Eski Eserleri Seven 
ler Kurumu tarafın
dan genel bir bakım
dan geçirilen Koza 
han mescidi, kurşun 
larının açılması ve 
vitraylı pencerele 
rinin zarar görmesi 
üzerine Kuveyt Türk 
Katılım Bankası 
tarafından 2 ay 
önce bakıma alındı. 
Usra İnşaat tarafın
dan 47 bin YTL'ye 
gerçekleştirilen 
bakımda, ilk olarak 
yağmur suyunun 
bina içine girmesini 
önlemek için kubbe 
kurşun levhalarla ilk 
günkü orijinalliğinde

kaplandı. Usfa İnşa 
at Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan 
Uslu, hava kirliliği ile 
taş cephede oluşan 
kararmaların yapılan 
özel cephe temizliği 
ile ilk günkü haline 
getirildiğini bildirdi. 
Uslu, "Sekizgen 
caminin her cep 
hesinde içli dışlı 

bulunan küçük 
vitraylı pencere üstü 
süslemelerin kırık 
olanlarının yerine 
yenileri yapılarak 
vitray boyamaları 
orijinal malzemelerle 
tamamlandı. Mermer 
merdivenlerin 
kenarlarında beton 
olan korkuluklar, 
yeniden taş olarak 

hazırlandı. Bunları 
da birkaç gün içinde 
takacağız. 3 aylık bir 
çalışma neticesinde 
Şubat ayı sonunda 
ibadete açılacak 
mescidin alemi altın 
varakla kaplandı, 
çürüyen ahşap olan 
doğramalar ve kapı 
orijinal hali ile yeni 
den imal edildi. 
Havuzun mermerleri 
onarılıyor. Havuzun 
sıva raspaları yapıl 
dı. Altta su sızmaları 
ortadan kalkacak. 
Orijinal OsmanlI tar 
zı musluklarla aşağı
daki çeşmeler hiz 
met vermeye devam 
edecek. Çok mak
satlı orijinal bir mes 
cit olan Kozahan 
mescidi Mart ayın
dan itibaren ibadete 
açılacak" dedi.

Vakıflara ait olan 
mescidin restoras 
yonuyla alakalı Ku 
veyt Türk Katılım 
Bankası'nın yaptığı 
harcamaları, çıkan 
sponsorluk kanunu 
çerçevesinde gider 
olarak yazma 
imkanı da bulunu 
yor. Bu kanuna 
istinaden banka, 
restorasyon 
masrafının tamamını 
gider olarak 
gösterebilirse, 
AKP hükümetin 
eski eserleri restore 
etmek adına çıkart
tığı kanun ilk defa 
Türkiye'de muhase- 
beleştirilerek 
Maliye Bakanlığı 
tarafından da 
uygulama esasları 
kabul görmüş 
olacak

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Her 4 kışta teinimi kokuyor Elna her derdeten
I Keçiören Eğitim
I ye Araştırma 

Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz 
uzmanı Prof. Dr. 
Murat Karâşen,' 
'Her 4 kişiden 
biri ağız kokusu 
problemi yaşıyor. 
Ağız kokusunun 
yüzde 95’i, yeterli 
diş bakımı ve dil 
temizliği yapama
masından kay
naklanıyor" dedi. 
Prof. Dr. Kâraşen, 
toplumun yüzde 
25’inin çeşitli neden
lere bağlı ağız 
kokusu problemi 
yaşadığına dikkati 
çekti. Ağız kokusu
nun, bireysel bir 
sorundan ziyade 
toplumsal bir prob
lem olduğunu 

] ifade eden
Karaşen, "Kişinin 
kendi sağlığında 
sıkıntılara neden 
olan ağız kokusu 
aynı zamanda 
sosyal çevresinde 

L I de insanların 
r* rahatsız olmasına 

neden olur" dedi. 
Karâşen, ağız 

, ■' kokusu nedeniyle 
sosyal hayatı etkile
nen bireylerde, 
iletişim bozukluğu

ve utangaçlık 
duygusunun 
gelişebildiğin!, 
boşanmaların 
görülebildiğini 
vurguladık
Ağız kokusunun, ' 
özellikle oksijensiz 
ortamlarda yaşa
mayı seven 
bakterilerin çıkardığı 
gazlardan kay
naklandığım belirten 
Karaşen, ağız 
kuruluğuna, sigara, 
kötü ağız ve diş 
hijyeni, burun, 
sinüs ve boğaz 
problemleri, alt 
solunum yolları 
enfeksiyonları, 
diyabet, böbrek 
hastalığı, açlık, 
aşırı diyet ve çeşitli . 
hastalıkların 
neden olduğunu 
söyledi.Karaşen, 
sabahları ağız 
kokusu olmasının 
normal ancak koku
nun gün boyunca 
devam etmesinin 
anormal olduğunu 
ifade ederek 
"Ağzın kokup 
kokmadığını anla
mak için bir spatula 
yardımıyla hafifçe 
dil üstündeki kat-, 
man alınır. 15 dakika 
kadar kuruduktan 

sonra koklanır" 
dedi.
-"Dilinizi her 
gün temizleyin"- 
Karaşen, ağız 
kokusunun yüzde 
95'inin yeterli 
diş bakımı ve 
dil temizliği yapama
masından kay
naklandığına dikkati 
çekerek, "Toplumda 
her dört kişiden biri 
ağız kokusu proble
mi yaşıyor ve ağız 
kokusunuh yüzde 
95'i yeterli diş 
bakımı ve dil ternk 
zliği yapılmamasın- 
dan kaynaklanıyor" 
diye konuştu, 
Kokuya, oksijensiz 
ortamda yaşayabilen 
mikropların yol 
açtığını vurgulayan 
Karaşen, dil 
üzerinde oluşan 
tabakanın altında 
yaşayan mikro
pların, kokunun en 
önemli nedeni 
olduğunu söyledf. ; 
Karaşen. diş eti 
problemlerinin ve . 
diş çürüklerinin de 
bu mikroplara 
yaşayacak ortamlar 
hazırladığını belirtti. 
Yeterli diş ve dil 
temizliği yapıldığın
da bu sıkıntının , 

giderilebildiğin! 
ifâde eden Karaşen, 
sabah ve akşam 
olmak üzere 
günde en âz iki .£ 
kere dişlerin 
fırçalanması, 
diş ipi kullanılması 
ve yemeklerden 
sonra ağzın bol su 
ile gargara yapılarak 
çalkalanması gerek
tiğini kaydetti. 
Karaşen, ağız 
kokusuna yüzde 40 
oranında dil 
üzerinde biriken 
bakterilerin neden 
olduğuna işaret ' 
ederek, halk arasın
da dil temizliğinin 
yeterince bilin
mediğini söyledi. 
Dil temizliğinin 
yapılabilmesi için 
gerekli aletlerin 
satışının yok 
denecek kadar 
az olduğuna işaret 
eden Karaşen, 
"Günde en az bir 
kere, basit bir 
spatula yardımıyla, 
dilip üstündeki 
katman arkâdan 
öne doğru, dile 
zarar vermeden 
yumuşakça 
kazınarak 
temizlenmeli" 
diye konuştu

Her türlü hastalığa iyj 
gelen elmanın, ihtiva 
■ettiği organik'âşitler, 
soda ve fosfor ile 
beyin, karaciğer ve 
mideye son derece 
faydalı olduğu 
bildirildi
Elma antiokşidan 
içermesi bakımından 
kalp sağlığı açışın
dan da yararlı 
olmasının yanı sıra, 
cilt yâşlanmaşını da 
geciktiriyor. İçer
iğinde yüzde 85 su, 
yüzde 12 şeker, 
organik asitler, soda, 
fosfor, vitamin A, Bl, 
B2, B5, C, E ve PP 
bulunan elmanın kas 
ve sinir sistemi için 
gerekli olduğu 
bildirildi. Bedeni ve 
zihni yorgunluklarda 
yatıştırıcı etkiye 
sahip olan elma yat
madan önce yenildiği 
takdirde rahat bir 
uyku sağlıyor. 
Böbrekleri çalıştıran 
elma idrar söktürücü

özelliği ile vücuttaki 
ürik asidin dışarı atıl
masını hızlandırıyor. 
Taze elma suyuyla 
silinen cilt, canlılık ve 
tazelik kazanıyor. 
Böbrek, mesane 
hastalıklarıyla 
hemoroide karşı son 
derece faydalı olan 
elmanın, yemekten 
önce tüketilmesi, 
sindirim yetersi- ' 
zliğine iyi geldiği 
ifade ediliyor.
Sindirim sistemini 
uyaran ve mide 
mukozasını 
güçlendiren elma 
suyu, aynı zamanda 
ateş düşürücü olarak 
kullanılıyor. Günlük 3 
adet elma yenmesi 2 
ayda yüzde 1ü 
oranında kolesterol . 
düşmesine yardımcı 
oluyor. Günde 3 adet 
elma yemenin kötü 
kolesterol oranını 
düşürürken, iyi koles 
terol oranını da 4 kat 
arttırdığı belirtiliyor.

■■ 
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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 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5-13 13 53
AşkerlikŞb. 513 1.0 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 513.1364
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 1 51310 28

i

i1 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
Âygaz 513 12 95
Tekgaz ? ' 513 1.6 37

Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 514 17 00

B 
f-—-

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. 613 45 21 :111
Su Arıza . Yalnyz 185

E 

|

TAKSİLER .

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

9 Şubat 2008 Cumartesi 
İNCİ ECZANESİ

10 Şubat 2008 Pazar 
DEMİRİZ ECZANESİ

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2975

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 MERKEZİNPŞ

* 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 DUYARU HAVALANDIRMA 1
• 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 kensine ait ovun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


“ KeBaBiN LEZZETİNİN, tiİZMETİN liAlİTESİylE bİldEŞTİqİ ACİRES "

TİBeL oteL kARşısı GSM: 0.557 706 76 05

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHAN LAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

11 Şubat 2008 Pazartesi^^.aemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Belde belediye çalışanlarının endişeli bekleyişleri sürüyor

Belde Belediye Personeli 
Bakanlıklara kaydırılacak

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan belde belediyelerinin kapatılması 
yasa hazırlığında kapatılan belediyelerde çalışan personelin Bakanlık 
/ara kaydırılması kararlaştırılıyor. AKP’nin yerel seçim hazırlığı olarak 
yorumlanan düzenleme sonucu Türkiye 13 bölgeye ayrılacak AKP 
İzmir, Diyarbakır ve Çankaya’ya özel önem veriyor. Haberi sayfa 3'de

Bandrolsüz CD ve
DVD bulunduran

kafeci gözaltına alındı
İşyerinde bandrol 
süz CD ve DVD 
bulundurduğu 
iddia edilen 
kafe sahibi 
gözaltına alındı. 
İlçemiz de 
faaliyet gösteren 
internet kafeye

giden polis ekipleri, 
bandrolsüz CD ve 
DVD ele geçirdi. 
İşyeri sahibi M.D 
(33) ifadesi alınmak 
üzere polis 
merkezine götürdü. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor

Havaya ateş eden 
şahıs yakalandı

Fener Yolu'nda bazı 
kişilerin silah attığı 
ihbarıni alan polis 
ekipleri, Volkan E. 
isimli kişiyi taban
cayla havaya ateş 
ettiği iddiasıyla 
gözaltına aldı.

Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürerken zan
lının hakkında 
"6136 Sayılı Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
Mahalefet" suçun
dan işlem yapılcak.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotma1l.com

Bekçelerin evi
Çocukluğum Balıkpazan Mahallesi 1 nolu 

Cadde'de geçti.
O yıllar Gemlik inşaat kirliliğine uğra

mamıştı.
Bizim oturduğumuz ev, denizin bir arka 

sokağında bulunan eski bir evdi.
' - 3 buçuk metre eninde, 16 metre uzun
luğunda üç katlı ahşap bir yapıydı.

Yan komşumuz rahmetli İzzet Usta’nın 
(Eren) evi de aynı büyüklükteydi.

Bu evler özgün Rum evleriydi.
Devamı sayfa 5’çie

akpet Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Dörtyol Mevti Gemllk/Buısa M:0.224 513 30 33
Faks: 0.224 513 51 01 - 0,533 437 36 63

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 
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Buluşma
| Gürhan ÇETİNKAYA

Türban zihniyetine mektup....(2)
Cumartesi gününden devam...
Ama bugün, buradan bakınca, görüyorum ki 

sevgli türbanlı, sen aynı müsamahayı göster
miyorsun bize...

İktidarın, sadece seni korumaya programlan
mış. Ve sen, fırsatı bulduğun gibi bizi terkettin...

Hiçbir şeye yanmıyor da içim, neye yanıyor 
biliyor musun? Senin gibi türbanlıların çoğun
lukta olduğu bir bölgeye taşındım.iki yıl önce. 
İçim o kadar temiz ki, o kadar aptal bir hüman
istim ki, bunun asla bir sorun olacağını düşün
medim.İlk haftalarda tam da oturduğumuz 
apartmanın karşısında serserilerin birikmesini . 
hiç de önemsememiştim.

Eşim sokağa çıkarken, ona atılan bakışların, 
işsiz güçsüz gençlerin o sokaktan geçen her 
kese baktıkları bakıştan farklı olduğunu düşün
memiştim... Ve tabii apartmandaki komşula 
rım... Koca apartmanda tek başı açık benim 
eşim, koca mahallede ise tek uzun saçlı küpeli 
erkek bendim...Biz apartmana girer çıkarken 
küçük kızların bizden korkarak kaçışmasını 
önçe sadece yabancı olmamıza yorduk. Apart 
mandaki kadınların beni her gördüklerinde kork 
masını da komik bulmuyordum desem, yalan 
olur.

Ama zaman ilerledikçe, apartmanda yaptığı 
mıZ her şeyin göze nasıl da battığını farkettim. 
Eve gelen arkadaşlarımızdan, içtiğimiz biralara, 
dinlediğimiz müzikten, izlediğimiz filmlere 
kadar herşeyin çetelesini tuttunuz. Ve tadımızı 
.kaçırabileceğiniz her fırsatta, elinizden geleni 

| ardınıza koymadınız... Bir süre sonra, sokağa 
çıktığında atılan laflar yüzünden eşim evin 
karşısındaki bakkala gidemez oldu.Sabah , 
ekmek almaya ben çıkıyorum, akşam bakkal 
dan geri kalanı alan yine ben oluyorum.Onu 

. bıraktım, sokakta yürürken attığınız o mende
bur bakışlar... Gözlerinizdeki tiksintinin nedeni 
sizin gibi görünmememiz, değil mi?...

Eşimin sıcakta sizin gibi kapanmıyor olması, 
sizin alçak gören, babalarınız ve kocalarınızın, 
ağbileriniz ye kardeşlerinizin de tüm ilkel açgöz 
lülüğünü ve şehvetini yansıtan bakışlara maruz 
kalmasına yeterli bir sebep, değil mi?... Otobüs 
lerde sıkıştırılmamız tesadüftür, eminim...Ya da 
buraya yazmayayım dediğim onlarca detay, 
onlarca ayrıntı...

Sevgili türbanlı'lar;
Cehaletinizden dolayı hoşgörürdüm sizi, ama 

kendi çocuklarınızı da aynı cehaletin baskısı 
altında yetiştirdiğinizi, içine sokulduğunuz o 
zindanda yalnız kalmamak adına kendi gelecek 
nesillerinizi, sizin gibi olmayanlara duyulan bir 
Öfke, bir kinle zehirlediğinizi gördüğümde sizi 
hoşgöremeyeceğimi anladım...

Kafasında türban, üstünde askılı body olan 
bir kız gördüğümde hissettiğim acı, türbanlı 
ama dizüstü etekli kıza duyduğum içten sem
pati, o içine sıkıştıkları kafesten kaçma 
çabalarına, dirençlerine duyduğum saygıyı da 
yitirdim seninle/sizinle yaşamaya başladığım
dan beri. Buraya taşındığımda içim rahattı, 
nezih bir yerde oturacağımı düşünüyordum. 
Ama şimdi, yanıldığımı çok iyi biliyorum.Ve 
artık acımasızım, üniversitede türbanlı görmek 
istemiyorum.Kamu görevlisi olarak da görmek 
istemiyorum.

Hatta sokakta bile görmek istemiyorum.
Türban bir özgürlük değil, özgürlük üzerindeki 
bir gasptır.

Bahçeye zincirli bir köpek, kendini zincirleyen 
eli yalıyorsa, bahçeye zincirli o kö pek, sokakta 
zincirsiz özgürce dolaşan köpek lere öfke 
kusuyorsa, bu onun köpekliğidir, 

sokaktakinin değil...
Sevgi ve selametle gözlerinden öperdim ama, 

üzgünüm, Bende ne sevgi bıraktın sana karşı, 
ne selametini istememi sağlayacak bir sempati. 
Ha, öpmeme gelirsek, zaten öpemem seni, 
yoksa cehennemde öptüğüm yerleri yakar- 
lar!.,." . _____ ________ __________ ;—-

İkinci fanı heyecanı lıaşlaılı
İlk ve ortaöğretim 
okullarında 
15 milyon öğrenci 
ve 600 bin öğret
menin ikinci dönem 
heyecanı bugün 
başladı.
Öğrenciler, ikinci 
dönemi sınavlar 
nedeniyle yoğun 
geçirecek.
İlk Ve ortaöğretim 
okullarında 25 
Ocak'ta başlayan 
yarıyrl tatili bugün 
sona ererken, 
öğrenciler 
önümüzdeki 4 ay 
boyunca dersleriyle 
ilgili sınavların 
yanı sıra ortaöğre
tim kurumlarına 
dönük çok sayıda 
sınavdan geçecek. 
2007-2008 eğitim- 
öğretim yılında 
ikinci dönem ise 
13 Haziran 2008 
cuma günü sona 
erecek.
İkinci dönemde 
öğrencileri Devlet 
Parasız Yatılılık ve

Bursluluk Sınavı 
(DPY), Seviye Belirle 
me Sınavı (SBS) 
ve Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı 
(OKS) bekliyor. 
Bu yıl Son kez 
yapılacak olan 
OKS 8 Haziran 
günü yapılacak. 
İlk defa yapılacak 
olan SBS ise 21-22

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 İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershaneşi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoglu Apartmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 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

Haziran'da, 
5, 9, 10 ve 11. 
sınıf öğrencilerinin 
katıldığı DPY -B 
sınavı ise 4 Mayıs'ta 
olacak. 6 ve 7. sınıf 
öğrencileri de 
DPY-B sınavına 
21-22 Haziran 
günlerinde girecek. 
Bu yıl {iseler mezun 
vermeyeceği için

15 Haziran'da 
yapılacak olan 
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) 
ise yeni mezun 
katılmayacak. 
2008-2009 
Eğitim-Öğretim 
Yılı da 15 Eylül 
2008 Pazartesi 
tarihinde 
başlayacak.

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 Fâxr513 17 94 E

I

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belde belediye çalışanlarının endişeli bekleyişleri sürüyor 

Belde Belediye Personeli 
Bakanlıklara kaydırılacak

İçişleri Bakanhğı’nca hazırlanan belde belediyelerinin kapa 
tılması yasa hazırlığında kapatılan belediyelerde çalışan persone in 
Bakanlıklara kaydırılması kararlaştırılıyor. AKP’nin yerel seçim 
hazırlığı olarak yorumlanan düzenleme sonucu Türkiye 13 bölgeye 
ayrılacak AKP İzmir, Diyarbakır ve Çankaya’ya özel önem veriyor.
AKP'nin, belediye 215 olan belediye milletvekilleri ve Diyarbakır ve
lerle ilgili yaptığı sayısı 2 bin bakanlarıyla Çankaya gibi
yeni düzenleme 216'ya düşecek. Genel Merkez'de bölgelere özel
ile kapatılacak Buna göre toplantılar önem verilen
belediyelerde belediyeler yapılıyor ve çalışmalar
çalışan personel, mevcut imkanlarıyla öneriler dinleniyor. kapsamında
bakanlıklara birlikte II Özel PERSONEL Yerel Yönetimler
kaydırılacak. İdareleri'ne BAKANLIKLARA Siyaset Akademisi
Özellikle "şube" yapılacak. KAYDIRILACAK- de partililere
büyükşehirlerde Belediyecilik Mülki amirlerin de yerel yönetimler
oluşturulacak hizmeti de idare görüşlerinin alındığı konusunda eğitim
yeni ilçelerde tarafından düzenlemeyle vermeye de vam
kamu binaları sağlanacak. ilgili ortaya çıkabile ediyor.
için ise yer sıkıntısı Ayrıca, kapatılacak cek sıkıntılar da Yerel seçimler
aşılmaya çalışılıyor. belediyelerin AKP'de masaya öncesinde
Bakanlar ve İller Bankası yatırılıyor. Özellikle yapılan tartışmalı
milletvekilleri payı ise 10 yıl büyükşehirlerde düzenlemenin
de kendi bölgeleriyle süreyle İl Özel kurulacak yeni 2009 yılında yapıla
ilgili rapor hazırlıyor İdaresi'nin ilçelerde kamu cak olan seçimlere
ve AKP Genel hesabına yatırılacak. binaları için yer yetişmesi için
Merkezi'ne sunuyor. AKP'nin yerel sıkıntısı aşılmaya gelecek aya
Verilen raporlar yönetimlerden çalışılıyor. kadar yasalaşması
doğrultusunda sorumlu Genel Kapatılacak belediye gerekirken, yasa
hangi ilçelerin Başkan Yardımcısı lerde çalışan perso taslağı üzerindeki
bölüneceği, Hüseyin Tanrıverdi nelin ise bakanlıkla çalışmada sona
hangi beldelerin başkanlığında ra kaydırılacağı yaklaşıldığı.
ilçe yapılacağı oluşturulan heyetin öğrenildi. Özellikle CHP'nin
kararlaştırılacak. üzerinde çalıştığı AKPYEREL güçlü olduğu
Konuyla ilgili raporlarda, tüm SEÇİMLERE ilçelere yeniden
sık sık her bölgenin illerin ve ilçelerin HAZIRLANIYOR- şekil verecek olan
milletvekilleri nüfus değişiklikleri, Bir taraftan düzenleme
ve bakanlarıyla yapıları, ulaşım yerel yönetimlere kapsamında
Genel Merkez'de durumları, 22 yeni şekil Kadıköy'ün
toplantılar Temmuz seçim veren AKP, Kadıköy ve
yapılıyor ve lerinde alınan bir taraftan da Erengazi olarak
öneriler dinleniyor. oylar ilçe ve 2009'da yapılacak ikiye bölünmesi
Özellikle İstanbul beldelere kadar yerel seçimlere kesinlik
ve Ankara gibi ayrıntılı bir hazırlanı yor. kazanırken Ankara
büyük kentlerde şekilde anlatıldı. Yerel seçimler için Çankaya'nın ne
seçimlerin seyrini Verilen raporlar Türkiye; İstanbul, şekilde bolüne
değiştirecek olan doğrultusunda Ankara, Konya, ceğine ilişkin
değişikliğe göre hangi ilçelerin Denizli, Bursa, çalışma sürüyor.
nüfusları 2 binin bölüneceği, Adana, Sakarya, Bu iki İlçe dışında
altında olan hangi beldelerin Kayseri, Samsun, Eminönü Fatih’e
869 belediyenin ilçe yapılacağı Rize, Erzurum, bağlanacak,
yanı sıra 30 ilk kararlaştırılacak. Van ve Malatya Saman dire,
kademe belediyesi Konuyla ilgili bölgeleri olmak Esenyurt ve
kapatılacak. sık sık her üzere 13 bölgeye Sarıgazl beldeleri
Böylece 3 bin bölgenin ayrıldı. İzmir, İse İlçe olacak.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Kadınlarımız - kızlarımız okuyun
Mektup, 1991-94 yılları arasında Türki 

ye’nin Tahran Büyükelçiliğini yapan Kork 
maz Haktanır'ın eşi Handan Haktanır'dan 
geliyordu..

İşte Handan Haktanır'ın "türban uyarı 
sı". Tahran’da görev yapmış bir diplomatın 
eşi olarak, türban konusunda düşündükle 
rimi bir iki cümleyle ifade etmek isterim:

Tayin yerimiz olan Tahran'a uçağımız 
inerken ’hicab'ımı (İran’ın dini örtüsü) başı
ma geçirdiğimde kendimi şöyle teselli 
ediyordum:

'Nasıl olsa burası benim ülkem değil. 
Birkaç yıl dişimi sıkar katlanırım.

Çok şükür ki biz Atatürk kızlarıyız ve 
böyle şeyler bizim başımıza gelmez.'

Tahran'daki görev süremiz boyunca 
(gayrimüslimler de dahil olmak üzere) 
'hicab'sız dolaşan tek bir kadın görmedim.

Bir yabancı diplomatın eşi, şapka taka 
rak bu yasağı delmeyi denedi, ancak dev 
rim polisleri kendisini derhal ikaz ettiler.

Bir başkasının eşi ruj sürdüğü için 
karakola alındı ve ellerine sopalarla vurul
du.

Bu hanım bir keresinde 'Eğer Müslüman 
lık buysa, Hıristiyan olduğum için çok 
şanslıyım* demişti.

"Süreç 3 yılda tamamlandı"
"Tayinimizin ilk günlerinde İranlı hanım 

dostlarım bana sürekli olarak Türk kadın
larının dikkatli olmalarını ve erkeklerin bi 
linçaltındaki güvensizlik duygularından ve 
endişelerden kaynaklanan bu uygula
manın, sinsice ve adım adım geldiğini 
söylüyorlardı.

Bir gün okullarına gittiklerinde kapıda 
'Bundan böyle hicabsız derslere giremeye
ceklerine' dair bir kâğıt bulmuşlardı.

Dedikleri kadarıyla, sürecin tamamlan
ması üç yıl almıştı.

Ondan sonra ise çok geç olmuştu.
İtiraz edenlerin sayısı giderek azalmış, 

sonuçta yıllar sonra bu ortam içine doğan 
kızlar için 'hicab'lı olmak son derece doğal 
ve yerine getirilmesi gereken bir şart 
olarak algılanmaya başlanmıştı.

Bu uyarıları ben o zaman masal dinler 
gibi dinlemiştim.

Evet, ben de onlar gibi giyiniyordum, 
ama bu benim değil onların sorunuydu.

Bizim ülkemizde böyle şeyler olmazdı.
Ancak, bir süre sonra vestiyerden 

’hicab'ımı alıp taktığımı, ancak sokağa çık
tıktan sonra fark ettiğimin ayırdına vardım.

'Hicab', benim için de artık bir refleks 
haline gelmişti.

öyle ki, bazen rüyalarımda bile kendimi 
başı açık olarak gördüğümde korkuyla 
uyanıyor.

'Devrim polisleri geliyor, ben ise hicabı 
mı takmamışım' diye paniğe kapılıyordum.

İşte o zaman, 'hicab'ın aslında buzdağı 
nın görünen parçası olduğunu; asıl 
amacın, kadının ezilmesi, kontrol altına 
alınması ve korku altında yaşayan, ikinci 
sınıf insanlar olduklarına inandırılması 
olduğunu anladım.

O nedehle Türk kadınlarının çok dikkâti! 
olması Ve son derece masumane bil* şe 
kilde, özgürlük adı altında gelen bazı uygu
lamalarını İleride çok daha baskıcı bir 
rejimin ayak sesleri olabileceğini asla akıl
larından çıkarmamaları gerekmektedir.

En İçten saygılarımla Handan
Haktanır.... (Büyük elçi eşi)

Kadınlarımız -kızlarımız okudunuz mu ?
Sizi İkinci sınıf köle yapıyorlar, siz 

farkında değilsiniz..
Ben diyorum kİ; bunu cahilliğinizle hak 

ediyorsunuz...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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II

Folklörciilerimiz II Birinciliğine hazırlanıyor

Seyfettin ŞEKERSOZ
İlçemizin tek 
folklor ekibinin 
oluşturulduğu 
Ticaret ve Sanayi
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu’nda 
il birinciliği 
hazırlıkları sürüyor. 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
düzenlediği ve 
19 Şubat 2008 
tarihinde ilde 
yapılacak olan 
birincilik yarışmaları
na Çağrı Selçuk 
nezaretinde 
hazırlanan 
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
folklorcularını

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'den 
moral geldi. 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yaptıkları 

çalışmalarda 
Gemlik'i en iyi 
şekilde temsil 
etmek istediklerini 
söyleyen Okul 
Müdürü Haşan Arı, 

iki yıl katılamadıkları 
il birinciliğine 
bu yıl katılarak 
ilde alınacak iyi 
bir sonuçla 
Türkiye birinciliğine 

gitmek istediklerini 
söyledi.
Okullarda 
oluşturulan tek 
ekip olan Ticaret ve 
Sanayi Odası

Gazi İlköğretim 
Okulu folklor 
ekibinin il birinciliği 
yarışmalarında 
iyi bir sonuç 
alması bekleniyor.

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK

Yağışlı 
hava

Yurdun batı bölgelerinin 
yeni bir yağışlı havanın 
etkisine gireceği ve 
yağışlı havanın hafta 
ortasına kadar etkisini 
sürdüreceği bildirildi. 
Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre, 
sabah saatlerinde Güney 
Ege ve Batı Akdeniz 
kıyılarında başlayacak 
Yağışlı hava önümüzdeki 
hafta ortasına kadar yur
dun güney ve batı kesim
lerinde etkisini sürdüre-

cek. Hava sıcaklığı hafta 
sonu batı bölgelerimizde 
1 ila 3 derece azalacak. 
Doğu bölgelerimizde 
gündüz sıcaklıkları ise 
2 ila 4 derece artacak. 
Açıklamada, Güney 
Ege ve Batı Akdeniz'de 
etkili sağanak yağışlar 
ile Marmara ve Kuzey 
Ege'de kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına şeklinde 
esmesi beklenen poyraz 
fırtınasının oluşturacağı 
olumsuz şartlara karşı 
(sel, taşkın, su baskını,

ulaşımda aksamalar 
v.b) vatandaşların ve

ilgililerin tedbirli 
olmaları istendi.

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK : (0.224J513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Babam çocukluk yıllarımda bu 
evi köylerinden yeni ilçeye inmiş 
dülger Hüseyin Sertkaya ve kar 
deşi Kamil Sertkaya’ya onart
ın işti.

Çevremizdeki tüm evler rum 
evleri olduğu için, aralarında 
yenileri tek tüktü.

Çoğu küçük onaranlarla otu
rulur hale getirilmişti.

Tam karşımızda Gemlik'in en 
güzel evlerinden biri vardı.

Bu evde eskiden zengin bir 
rum tüccar otururmuş.

O yıllar Gemlik’in en güze! 
evleri, İtalyan bir mimar tarafın
dan yapılmış.

Karşımızdaki evi de aynı 
mimar yapmış. Adını da yük
sekçe bir yere yazmıştı.

Biz, o yazıdaki ismin, binayı 
yapan mimar olduğunu yıllar 
sonra öğrendik.

Bugün o yazı birileri tarafın
dan yerinden sökülerek çalınmış.

Bu evde Bekçe ailesi otur
maktaydı.

Büyük ağabay Haşan Bekçe, 
ortanca kardeş Ekrem Bekçe, 
küçüğü ise Ferit Bekçe..

Bir de kız kardeşleri vardı. 
Dürdane Hanım..

Oğlu Savaş bizimle yaşıttı.
Dört aileyi barındıran bu koca 

ev, adeta bir köşktü.
Dış görüntüsü zamanın en 

güzel evlerindendi.
Percereleri ahşap pancurlarla

Bekçelerin evi

kaplanmış, balkonları ahşap olan 
bu binanın çatı katındaki ahşap 
işlemeler görülmeye değerdi.

Ana giriş kapısı devhasa işle 
meli ahşaptan olup, demir motif 
lerle süslüydü.

Caddeye bakan birinci katın 
pencerelerideki demir korkuluk
lar da sarınan bugünkilerden çok 
farklıydı.

Ana kapının yanından orta ka 
ta çıkan merdivenli girişin kapısı 
ysa demirdendi.

Bir kanadı sabit, diğeri çalı 
şan kapıydı.

Arka tarafı denize bakardı.
Denize inen bir kapısı aynı 

zamanda kış aylarında evin san
dalının çekildiği bir kayıkhaneydi 
sanki.

Giriş kapısından girildiğinde, 
geniş bir mermer avlu sizi kar 
şılıyordu. Hemen sağ tarafından 
büyük bir oturma odası vardı.

İkinci büyük avlu ise binanın 
ortasındaydı.

Buradan denize açılan kapı, 
mutfak, tuvalet, deniz manzaralı 

oturma odası, ikinci tuvalet ve 
orta kata çıkan geniş merdiven
lere bakıyordu.

Mutfak girişinde bir buzdolabı 
vardı. O yıllarda her evde buz
dolabı bulunmuyordu.

Buzdolabı görevini tel dolap 
lar görürdü.

Buzdolabının üzerinde duva 
ra asılı Atatürk ve İsmet İnönü’ 
nün birer maskları göze çarpar 
dı.

Aile Vodinadan gelmişti.
Haşan Bekçe ailenin reisiydi. 

Zeytin üreticiliğiyle uğraşırlardı.
Haşan amcanın atla zeytinli 

ğe gidiş gelişi ve salı pazarından 
aldıkları sebzeleri ve de canlı 
tavukları ata asarak getirmesini 
hiç unutamam.

Güleren, Gülseren, Süleyman, 
Ayla ve Erdal kardeşler, Haşan 
Bekçe’nin çocuklarıydı.

Ekrem Bekçe’nin Günseli, 
Nilgün, Şükrü, Ergun, Ferit Bek 
çe’nin çocukları ise Ümmihan, 
Melek, Erkan, Ertan....

Bu kadar kalabalık bir aile işte 

bizim evin karşısındaki bu büyük 
evde yaşıyordu.

Benim sünnet düğünüm ile 
ablamın nişan töreni bu evde ya 
pildi.

Ev aynı zamanda mahallenin 
sosyal olaylarına hizmet ediyor
du.

Zamanla aile dağıldı.
Ferit, Ekrem sonra da Haşan 

Bekçe öldü.
Çocuklar evlendi koca aile 

zaman içinde yurdun her yanına 
dağıldı.

O güzelim ev bugünlere ka 
dar geldi.

Şimdi Şükrü Bekçe’nin aile
siyle tek başına kaldığı o çocuk
luğumuz unutulmaz mekanı ya 
vaş yavaş ölüyor.

Evler de ölür mü demeyin.
Evler de ölür.
Bu ahşap evin bakımı zor. 

Bunu bir aile tek başına yapa
maz.

Sonuçta dünden bugüne ka 
ian ender bir yapı, gözlerimizin 
önünde harabeye dönüşüyor.

Belediye Başkanımızın da ço 
cukluğunun geçtiği bu caddede
ki evin kamulaştırılarak gelecek 
kuşaklara bırakılması gerekir. 
Başkan Turgut sesleniyorum.

Bu konuya eğilin.
Gemlik’e güzel bir kültür evi 

konuk evi kazandırırsınız.
Ev yıkılmadan pay sahipleriyle 

görüşün. Sizi bekliyorlar.

Esii Sııpltı ha sret giderdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Uzun yıllar 
Sümerbank'a bağlı 
Gemlik Sunğipek 
Fabrikası’nda 
çalışan ve emekli 
olan çalışanlar 
yıllar sonra bir 
araya geldiler.
Sunğipekte geçen 
uzun çalışma 
yıllarının konuşulup 

mazinin yad 
edildiği toplantıda 
özellikle işletmenin 
verimli şekilde 
çalıştığı günler 
masaya yatırıldı. 
Gürle İş 
Merkezinde 
bulunan Üniversite 
Yapra ve Yaşatma 
Derneğinde bir 
araya gelen eski 
Sunğipekliler bu 

tür toplantıların 
sürekli hale 
dönüştürülmesi 
için karar aldılar. 
Eski Sunğipeklilerin 
önümüzdeki gün
lerde sayılarının 
daha da artması 
beklenirken ikinci 
toplantının
23 Şubat tarihinde 
yapılmasına 
karar verildi.

Gemlik Karfez
aıaıla'la İlk «anıta ıhtıl auıvııi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Üniversitelerde 
türban serbestliiği 
getiren Anayasa 
değişikliğinin Meclis 
Genel Kurulu'nda 
kabul edilmesinin 
ardından gözler 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’e 
çevrildi. Gül'ün, 
söz konusu yasa 
değişikliği için 15 
günlük inceleme 
süresi bulunuyor. 
Gül, bu süre zarfın - 
da yasayı ya 
onaylayacak 
ya da Meclis'e 
iade edecek. Gül'ün, 
ayrıca referandum 
seçeneği de 
bulunuyor.
Türbanın, 
üniversitelerde 
serbestliğine 
ilişkin Meclis 
maratonu sona 
ererken, gözler 
Çankaya Köşkü'ne 
çevrildi.
Anayasa 
değişikliği bugün 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün

onayına sunulacak. 
Anayasa değişikliği 
teklifi TBMM'den 
referandum zorunlu
luğunun sınırı olan 
367'nin üzerinde 
oyla kabul edildiği 
için son sözü 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül 
söyleyecek. 
Cumhurbaşkanı 
Gül'ün, söz 
konusu düzenlemeyi 
incelemek için 
15 günlük 
süresi bulunuyor. 
Gül'ün, bu süre 
zarfında ilgili 
değişikliği

onaylayacak ya da 
Meclis'e geri iade 
edecek. Gül'ün, 
referandum seçe 
neği de bulunuyor. 
CHP GÜL'ÜN 
KARARINI 
BEKLİYOR 
Gerek Anayasa 
Komisyonu 
gerekse Meclis 
Genel Kurulu'nda 
ikişer tur 
halinde yapılan 
oylamalarda, 

anayasa değişikliği 
teklifine, 
"Anayasanın 
2'nci maddesine 
aykırı olduğu

gerekçesiyle" 
karşı çıkan 
CHP ise, teklifi 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
götürmeye 
hazırlanıyor. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
anayasa 
değişikliği teklifini 
yayınlanmak 
üzere Resmi 
Gazete'ye 
göndermesinin 

ardından harekete 
geçecek olan 
CHP, yine teklifin 
anayasanın 
2'nci maddesine 
aykırı olduğunu 
gerekçe göstererek 
iptal başvurusunda 
bulunacak.
CHP Grup 
Başkanvekili 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
yasanın Resmi 
Gazete'de 
yayımlanmasının 
ardından Anayasa 
Mahkemesi'ne 
başvuracaklarını 
söyledi.

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.wnırmcu

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ 

Li._ _ _ _ _ _ _ _ _

Serbest Kürsü
Özgür KARAKAYA

İletiyim Üzmem 
ozgkara@hotmail.com

SANAT GÖRÜŞÜ
Sanat, anlamlı biçimlerin bağımsız bir 

şekilde yaratılmasıyla ortaya çıkmaktadır. 
En temelde var olan bir gerçeğin ya da ger 
çektiklerin kişisel ve ya toplumsal olarak 
belirli teknik veya disiplinli bir biçimde 
dışa vurularak ifade edildiği bir olgudur.

I.Kant, "sanatın kendi dışında hiçbir 
amacı yoktur. Onun tek amacı kendisidir. 
Güzel sanatı ancak deha yaratabilir. Kendi 
sine doğanın taklidinden başka amaç bul
malıdır" diyor. L.Tols toy da "İnsanın bir 
zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, ken 
dinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu 
başkalarının da hissedebilmesi için hare 
ket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belir
lenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından 
sanat ortaya çıkmıştır" derken A.Camus 
ise sanat için "Dünya aydınlık olsaydı 
sanat olmazdı" demektedir. K.Marx "yara 
tıcı eylem, insanın ve doğanın karşılıklı 
etkileşiminin bir aşamasıdır" diye belir
tirken M.Kemal de "sanatsız kalan bir top 
lumun hayat damarlarından biri kopmuş
tur" diyerek sanata verdikleri önemi dile 
getirmektedir.

Sanat, dünyanın temsili, onun algılanma 
sı ve duyulması yolunda, devamlı yeni bi 
çimler önerir. Tüm algılama organlarımızı, 
hislerimizi ve düşün cemizi eğiterek geliş 
tirir. Doğal dünyayı algılayışımız sanattan 
gelir. Bu bağlamda doğaya bir anlam ve 
rerek algılamayı da sanat öğretir diyebili
riz. Yaşamı insancıl kılan, insanlar arasın
da iletişim sağlayan bir olgudur sanat...

İnsana, insan olduğunu hatırlatma 
aracıdır. Ona aşina olma insanlığın bütün 
biçimlerine duyarhh ğı beraberinde getirir. 
İnsanı zamanın tutsaklığından ve hayatın 
dar kalıplarından kurtararak ente resan bir 
yolculuğa çıkartır.

Sanat fedakârlığın ve gerçek dünya tari
hinin bir parçasıdır. Zamanın süzgecinden 
geçerek inşa nın kullanabileceği özgür 
ortamlar yaratır. Toplumdaki ahlakı kaygı 
edinmeyerek tersine ahlakın reddettiği ve 
toplumun bastırdığı duyguları, düşleri 
saygın şekilde sunar.

Yaratıcılık ve düş gücüyle birlikte farklı 
algılanabilirle özelliğidir sanat. Değişik 
yorumlara açık olabilmektir. Sezginin ve 
anlatımın birlikteliğinin yanında; bazı 
düşünce, amaç ya da olayları, beceri ve 
düş gücünü kullanarak ifade eder. İnsan
lara özgü yaratıcı bir süreçtir. İnsan özgür
lüğünün hakkını arar; bazı kalıpları sürekli 
olarak zorlayıp aşar, zamana yenik 
düşmez. Devamı yarın

b

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
©SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

mailto:ozgkara@hotmail.com


11 Şubat 2008 Pazartesi Gemlik Karfez

in: “Kentlerimiz
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ve 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ile her 
iki belediyenin üst 
düzey bürokratları, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Florya 
Sosyal Tesisleri’nde 
bilgi paylaşımı için 
bir araya geldi. 
Toplantının ev 
sahipliğini üstlenen 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, konuş 
masında Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si ile ortak çalışma 
larının çok eski dö 
nemlere dayandığını 
ve Türkiye’nin 
AKP iktidarının icra 
atlarıyla kabuk 
değiştirdiğini anlattı. 
“İki kentin ortak 
çalışmaları hızlı feri
bot projesiyle sınır- 
jarının dışına taştı” 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si arasında geçmişe 
dayanan bir dostlu 
ğun olduğuna dikka 
ti çeken Başkan 
Topbaş, bu toplan
tının da her iki bele 
diye yetkililerinin 
işbirliği ve ortak 
tecrübelerini paylaş

maları için düzen
lendiğini söyledi. 
Türkiye’nin kalkın
masında, AKP 
Hükümeti’nin 20. 
yüzyılda uyguladığı 
kapsamlı kalkınma 
politikalarının ön 
plana çıktığını ve 
Büyükşehir belediye 
lerinin yetkilerinin 
de buna bağlı olarak 
artırıldığına dikkat 
çeken Topbaş, 
‘‘İçinde bulunduğu
muz şartlar bilgi 
paylaşımını ve ortak 
çıkarları ön plana 
çıkaran bir hayat 
sunmuş ve çağımız 
bilgi çağı olmuştur. 
Biz bu paylaşımı 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ile de 
yaptık. Amacımız 
bölgesel işbirliğini 
sağlamaktır. İstanbul 
ve Bursa gibi büyük 
kentler, Türkiye’nin 
dünyaya karşı 
sorumluluk taşıyan 
şehirleridir. Bu iki 
kent arasındaki 
ortak çalışmalar da 
artık kendi sınırların 
dışına taşmıştır. 
Bunun en güzel 
örneği' de deniz 
ulaşımı konusunda 
yapılan atılımdır” 
diye konuştu.
“Kentlerimiz 
geleceğimizdir”

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de 
toplantıda yaptığı 
konuşmada Bursa 
ile İstanbul arasında 
uzun yıllara dayanan 
dostluğun önemine 
değindi. Kadir 
Topbaş’a, hızlı 
feribot projesinin 
hayata geçirilme 
sinde verdiği destek
ten dolayı teşekkür 
eden Başkan Şahin, 
‘‘Kentimiz gele
ceğimizdir. Bizler 
de kentlerimizin 
geleceğini inşa etm
eye çalışıyoruz. İmza 
attığımız projelerle 
en iyi, en güzel ve 
geleneklerimize 
yakışanı halkımızın 
hizmetine sunmayı 
amaçlıyoruz" dedi. 
“Türkiye’nin 
projesi Merinos" 
Bursa’da tamam
lanan ve devam 
eden yatırımlarında 
da söz eden 
Başkan Şahin, 

kentin prestij pro
jelerinden birinin 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
Merinos Projesi 
olduğunu kaydetti. 
Merinos’un sadece 
Bursa’nın 
Türkiye’nin projesi 
olduğunu ifade 
eden Başkan Şahin, 
Merinos Projesi’nin 
tamamlandığında 
kent insanın 
ihtiyaçlarını 
karşılamasının yanı 
sıra Bursa’yı bir 
dünya kenti haline 
getireceğini de vur
guladı.
“Kaybedecek 
zamanımız yok, 
çünkü amacımız 
insana hizmet” 
Konuşmasında 
zaman kavramının 
çok önemli olduğu
na aa vurgu yaparı 
Başkan Şahin, 
‘‘İnsanlar para 
kaybedebilirler ve 
çalışarak kaybettik
leri parayı kazan

abilirler. Ancak 
kaybedilen zamanın 
geri kazanımı ola
maz. Biz AKP 
belediyeciliği olarak 
Türkiye’nin kaybet
tiği zamanı telafi 
etmeye çalışıyoruz. 
Bu yüzden kaybede
cek zamanımız yok. 
Bilgi çağını yaşadı 
ğımız bu yüzyılda 
ortak paylaşım, tec 
rübelerimiz ve 
zaman çok değerli. 
Her iki kente de 
yararlı olmak için 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
el aracındaki hilcıi 
paylaşım büyük 
önem taşıyor. 
Amacımız insana 
hizmet etmektir” 
diye konuştu.

İstanbul ve Bursa 
nın sorunlarının ve 
çözümlerinin ben 
zerlik gösterdiğini 
de dile getiren 
Başkan Şahin, 
“Bizler şehirlerimizi 
ve ülkemizi 
kalkındırmak için 
çalışıyoruz. Biz 
Bursa’nın tarihi 
gibi elit, marka 
bir kent olması 
için uzun 
yıllardır göz ardı 
edilen birçok 
projenin gerçek
leşmesini sağladık. 
Çalışmalarımızın 
göstergesi de 
4 yılda yaptığımız 
ulaşım projeleriyle 
kültürel, sosyal 
çalışmalar ve 
kentsel dönüşüm 
projeleridir” dedi.

SP’den Kapalı Çarşı ve balıkçı esnafına ziyaret
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe başkanı 
Recep Aygün ve ilçe 
yönetim kurulu 
üyeleri hafta sonu 
Gemlik esnafına 
yönelik bir dizi 
ziyarette bulundu. 
Aygün ilk olarak 
Yeni Pazar Caddesi 
girişinde bulunan 
balıkçı esnafı ile 
buluştu. SP ilçe 
Başkanı burada 
satış yapan esnafın 
Gemlik'te yaşayan
lara ucuz ve taze 
balık sunarak bir 
misyon üstlenmiş 
olduklarını kayde 
derken, gerçekleşti 
rilebilecek bir çalış
ma ile bu hizmetin 
herp alıcı hem de 
satıcılar için daha 
iyi ortamlarda 
yapılabileceğine 
dikkat çekti.
Daha sonra katlı 
otoparkın altında 
bulunan yeni Kapalı 

çarşı esnafını ziyaret 
eden Aygün; burada 
da incelemelerde 
bulundu.
Tüm dükkan sahip
leri ile tek tek 
görüşen Aygün; 
esnafa bir dokundu 
bin ah işitti. Şu an 
son derece mağdur 
olduklarını ifade 
eden Kapalı Çarşı 
esnafı, Ağustos 
ayı içerisinde bitirile
ceği konusunda 
bilgi sahibi oldukları 
yeni merkez çarşı 
alışveriş merkezi 
için hiç umutlu 
olmadıklarını ifade 
ettiler. En sonunda 
kapalı çarşı altında 
ki dükkanlarda bir 
avuç esnafın ayakta 
kalma mücadelesi 
verdiğini söyleyen 
esnaflar; "Maalesef 
çok sayıda köklü 
esnaf arkadaşlarımız 
artık yoklar. Bir nevi 
asimile sürecinde

eriyip gittiler. Yeni 
çarşıya inşaat bit
tiğinde geçeceğimiz 
ile ilgili olarak eli 
mizde sadece bir 
helvacı kağıdından 
başka bir şey yok. 
O metinde de zaten 
geçiş izni belediye 
meclisinin onayına 
sunulmuş durumda. 
İnşaat sürüyor ama 
bizim hiçbir umudu
muz yok. Çünkü; 
işlerimiz zaten olduk 
ça kötü. Bir çok dük 
kan sizlerde gördü 
nüz ki devren satılık.

Bununla birlikte yeni 
çarşıda kiraların bin 
500 ila 2 bin YTL 
düzeylerinde ola
cağını birileri daha 
şimdiden kamuoyu
na dayatmaya başla 
dı. Biz bu kiraları 
nasıl ödeyelim. 
Bırakın bu meblağ 
ları, şu an bize mev
cut yerlerimizde ki 
koridor aydınlatma 
ücretleri bile fazla 
geliyor. Bu işin sonu 
nereye varacak biz 
de çok büyük merak
la bekliyoruz" 

şeklinde konuştular. 
Mevcut çarşıda ki 
yerin belediyeye 
Gemlikli esnafa tek 
katlı çarşı yapımı 
için hibe edildiğini 
de belirten kapalı 
çarşı esnafları;
"30-40 senelik esnaf 
tarımız ticaret sahne 
sinden silindi. Şimdi 
bizde bu acı son ile 
karşı karşıyayız. 
Kamuoyunda dil- 
lendirilmeye başla 
nan yüksek kira 
taleplerini bizler 
kesinlikle karşılaya
mayız. Böyle bir 
istekle bizim 40 sene 
lik haklarımız gasp 
edilmiş olur" 
görüşlerini 
ifade ettiler.
Çarşı esnafının 
sorunlarını ve 
taleplerini dinleyen 
Aygün; Gemlik'te 
altyapıdan, yol 
ba kim ve onarım- 
larına, sosyal ve 

kültürel alandaki 
faaliyetlerden sosyal 
belediyeciliğe 
kadar geniş bir 
yelpazede ki 
birçok sorunun 
acil çözüm 
beklediğini 
kaydederken;
"Bu hizmetler 
Gemlik'te güler 
yüzlü, halkı ile 
barışık ve iş yapan 
bir belediye yönetimi 
ile gerçekleştir
ilebilir. Bizler niçin 
bugün burada 
sizlerle birlikteyiz. 
Sadece seçim 
zamanında değil 
biz her zaman 
sahada ve 
vatandaş ile 
birlikteyiz. Bu 
nedenle yaklaşan 
yerel seçimlerde 
s izi erden destek 
istiyoruz. Siz bize 
destek verin, biz 
size hizmet edelim" 
şeklinde konuştu
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Babasının beylik 
tabancasıyla 
intihar etti

Evlenme vaadiyle yaşlıları 
soyan kadın suçüstü yakalandı

Bursa'da, epilepsi 
hastası bir genç, 
emekli polis olan 
babasının beylik 
tabancasıyla intihar 
etti.
Edinilen bilgiye 
göre, olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Bağlarbaşı Mahallesi 
2. Çalışkan Sokak'ta 
dün sabah meydana 
geldi. 2004 yılında 
İstanbul Asayiş 
Ekipler Amirliği'n 
den emekli olan 
polis memuru 
Abdulmecit 
Özhan'ın, sara 
hastası olduğu 
belirtilen oğlu 
24 yaşındaki 
Alper Özhan, 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

sabah kalvaltısının 
ardından babasının 
beylik tabancasını 
alarak odasında 
intihar etti.

Silah sesiyle 
irkilen aile, odaya 
gittiğinde Alper 
Özhan'ın cesediyle 
karşılaştı. 4 kardeş 
oldukları belirtilen 
Alper Özhan'ın daha 
önce de bir çok 
kez sara krizleri 
geçirdiği ve 
kafasını yerlere vur
duğu belirtildi.
Alper Özhan'ın cese
di otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bursa'da, evlenme 
vaadiyle yaşlıları 
kandırıp gerdek 
gecesi altınları 
alarak kaçtığı 
belirtilen bir kadın, 
son işinde suçüstü 
yakalandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
İncirli Mahallesi'nde 
oturduğu öğrenilen 
Hayriye K.(44) 
isimli kadının, 
evlenme vaadiyle 
yaşlı vatandaşları 
dolandırdığı ihbarını 
alan polis, eşgali 
belirlenen kadının 
yakalanması için 
çalışma başlattı.
Hayriye K.'nin, 2007 
yılının ocak ayında, 
77 yaşındaki H.K ile 
imam nikahıyla 
evlenmek istediği, 
ancak yaşlı adamın 
bulundukları evin 
diğer odasına 

geçerek imama 
telefon açtığı sırada 
2 bin 350 YTL 
değerindeki ziynet 
eşyasını alarak 
evden kaçtığı 
tesbit edildi.
'PİS KOKUYORSUN, 
BANYO YAP' DEYİP 
DOLANDIRDI
Hayriye K.'nin, 2007 
yılı yaz aylarında ise 
merkez Osmangazi 
ilçesi Zafer 
Mahallesi'nde oturan 
71 yaşındaki M.Ö ile 
imam nikahıyla 
evlenmek istediği, 
gerdek gecesi ise 
yaşlı adama 
'Çok pis kokuyorsun, 
banyo yap' dediği, 
yaşlı adamın ban 
yoya girmesi üzerine 
de bin 500 YTL 
değerindeki ziynet 
eşyalarının alarak 
kaçtığı belirtildi.
Sahte gelinin, 2007 
yılının Ekim ayında 

da 58 yaşındaki 
A.A'yı, evlenme 
vaadiyle kandırdıktan 
sonra Kapalı 
Çarşıda alışveriş 
yapmaya 
götürdüğü, 
2 bin 500 YTL'lik 
altın aldıktan 
sonra Kapalı 
Çarşı'da A.A'yı 
ektiği ortaya çıktı. 
SON İŞİNDE 
SUÇUSTÜ 
YAKALANDI 
Hayriye K., 
son işinde 
yakayı ele verdi. 
Kapalı Çarşı'da 
eniştem diye 
tanıtığı çeşitli 
suçlardan kaydı 
bulunan İsmet Ö (41) 
ile birlikte yaşlı 
bir adamla alış
veriş yaptığı sırada 
polisler tarafında 
fark edildi.
Eşgale uyan 
kadın bir süre

takip edildi.
M.M.A (72) isimli 
yaşlı adamla 
beraber 250 YTL’lik 
küpe aldıktan 
sonra yaşlı adamı 
terk eden kadın 
sahte enişteyle 
beraber suçüstü 
yakalandı.
Hayriye K.'nin 
emniyetteki 
sorgusunda, 
yaşlıları dolandır 
dığını kabul 
etmediği, 
"Beğenmedim 
ayrıldım, anlaşa
madık ayrıldık” gibi 
gerekçeler ileri 
sürdüğü bildirildi. 
Dolandırıcı 
kadın ve sahte 
enişte İsmet Ö., 
emniyetteki 
sorgularının 
ardından 
"Dolandırıcılıktan" 
adliyeye sevk 
edildi.

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

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

i ACİL SATILIK »e KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I
3 I p:

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

I
 Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa fe

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı B

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

"3 K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire jj|

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR. t

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

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

| Tel: 513 24 74 Fax:514 10 2lt

UNIURBEY HALI SAHA 
■ veKAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine bokladı. 
Sffllul Atat Frt:I5ML 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM: 0.546 517 52 82

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Düşünsel Boyut 

Yelda BAYKIZ 
e-mail: yeldabykz@gmail.com

Okuyucu Şikayetleri 2
Merhaba Yelda Hanım, 
Gemlik Muammer Devlet 

Hastanesi'nde vurdumduymazlık bitmiyor 
Yelda Hanım. Geçen hafta kızımı hastan
eye götürdüm. Doktor film yazdı. Çek
tirmeye gittim. Kızım o an öksürdü. Ben 
olmamıştır dedim teknisyene. O da oldu 
dedi. Saat ikiye kadar hastanede bekled
im. Sıram geldi kızımla içeri girdik. 
Doktor baktı bu film olmamış tekrar çek
ilsin dedi. Yine filmi çektirmeye gittik. Bir 
şey demedim görevliye. Hemen elimize 
sonuçları verdi. Doktora girecekken fark 
ettim bu seferde isim başka. O kadar çok 
kızdım ki anlatamam size. Bu hatalar 
kabul edilir gibi değil. Ne oluyorsa vatan
daşa oluyor.

Nerede Bunların Başı Yelda Hanım, 
Belde otobüslerinin saat düzensizliği 

bütün belde halkının çileden çıkartıyor. 
Geliş gidiş saatlerini hep kafalarına göre 
ayarlıyor herhalde şoförler Kimi zaman 
30 dakika da bir kimi zaman 15 dakikada 
bir geliyorlar durağa. Ne yapacağını 
şaşırıyor insanlar. Bazen durağa saatinde 
geliyorsunuz ama otobüs çoktan gitmiş. 
Bir de sanki Pazar günleri burada oturan
lar insan değil ya da işe gidilmeme gibi 
bir kanun varmış gibi otobüsler yarım 
saatte bir geliyor. Bu maili yayınlarsanız 
belde halkı olarak çok seviniriz. Başarılar

Hülya A.

Yazılarınız çok güzel. Bir de mailleri 
yayınlama fikriniz gazetenize yeni bir 
soluk getirdi.Tebrik ederim sizi. Eski SSK 
Hastanesi çok kötü ve bakımsız. Geçen 
ay ciddi bir yaralanma geçirdim ve 
bugün dikişlerimi aldırmaya gittim. Acilin 
arka tarafında alınıyor dikişler. Bir perde 
ile kapatılmış ilkel bir uygulama. Çöpün 
ağzı açık. Acile gelen gidenler. Hijyen ise 
sıfır. Biz ne yaparsak yapalım bir kısım 
pazarın kaymağını alır diğerleri ise oturur 
kalır. Saygılar Yelda Baykız

Rumuz Cem

FTC «KİM?
tmiriı lu dHk ilmi unrul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

teİsİmİzdeûcretsİzkesîmhİzmetİmİzvardİR
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. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE 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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 1 1 .30 - 1 5.30
ÖLÜM BEKÇİSİ 1 4.00 - 2 1.15
MASKELİ BEŞLER KIBRIS 1 9.00 - 2 1 .OO

1 9.00

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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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Deplasmanlı Süper 
Gençler maçında 
Gemlik'te oynanan 
maçta Merinosspor 
Orhangazi temsilcisi 
Gençlerbi rliği'ni 
ikinci yarının hemen 
başında attığı 
tek golle 1-0 
yenerek 3 puan aldı. 
Maça baskılı 
başlayan Merinos ilk 
dakikalardan itibaren 
Gençler kalesinde 
gol aradı. İlk yarısı 
golsüz biten karşılaş 
manın ikinci yarısına 
yine atak başlayan 
Merinos 53 dakikada 
Şakir'le 1-0 öne 
geçti. Yediği golden

sonra oyun hakimi 
yetini ele geçiren 
Orhangazi temsilcisi 
Merinos kalesinde 
yakaladığı net 3 
pozisyonu gole 
çeviremedi. 
Dakikalar 75'i gös
terirken Merinos ce 
za sahasında yaşa 
nan karambolde 
maçın hakemi penal 
tı noktasını gösterdi. 
Beraberlik şansını 
yakalayan Gençler 
birliği atışı kullanan 
Reha'nın topu dışarı 
ya atmasıyla bu şan
sını değerlendireme
di. Aynı pozisyonda 
kale arkasında ısı
nan Merinoslu yedek 
futbolculardan Mert

sesli müdahalede 
bulununca kırmızı 
kartla cezalandırıldı. 
Kalan dakikalarda 
Merinos kalesini

ablukaya alan Genç 
lerbirliği golü bula
mayınca sahadan 
1-0 yenik ayrıldı. 
SAHA :

Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mustafa Ertemur (7) 
Bahadır Özekici (7) 
H. Talha

Çalışye (7) 
ORH.
GENÇLERBİRLIGI : 
Ufuk (6) Murat (6) 
Hakan İbrahim (6) 
Yiğitcan (6) Ahmet 
(5) Uğur 85) 
Kudret (5) Reha (5) 
Türker (5) Tayfun (4) 
(Haşan 4) 
MERİNOS : 
Burak (5) Murat (6) 
İsmail (6) İbrahim 
Aktaş (6) Alican (6) 
Semih (6) Uğur (5) 
(Onur 4) İbrahim 
Yurtseven (6) 
Tayfun (5) 
(Orkun 3) Şakir (7) 
Aydın (4) (Anıl (3) 
GOL : Dk. 53 Şakir 
(Merinos)

Gemlikspor: 50 Yeşimspor: 84

GEMLİKSPOR

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gençler
Basketbol liginde 
mücadele eden 
temsilcimiz 
Gemlikspor 
konuk ettiği 
Yeşimspor'a

84-50 yenildi 
Kapalı Spor 
salonunda 
oynanan maçın 
baş hakemliğini 
ulusal hakemlerim
izden Berkan 
Erten yaparken 
yardımcılığını

WNNK«
,İ1gJa 'iunmiıui

■rıı«wO

MJ / £ & İn

ise il aday 
hakemlerimizden 
Barış Tunç yaptı. 
İlk periyodun 
16-10 Yeşimspor'un 
üstünlüğünde 
geçtiği karşılaş
manın ikinci 
periyodunu yine

YEŞİMSPOR

Yeşimspor 
45-22 önde bitirdi. 
Üçüncü seti 
63-40 kaybeden 
Gemlikspor 
dördüncü seti 
de yenik 
kapayarak maçtan 

84-50 yenik ayrıldı.
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Ofis çalışanlarına öneriler
Mesleği gereği ofis 
te uzun süre otura 
rak çalışan ve bil
gisayar kullanan 
insanların boyun ve 
sırt sağlığı büyük 
risk altındadır. Uzun 
süreli oturmak, bo 
yun, sırt ve bel omur 
lan üzerinde aşırı 
yük oluşturmaktadır. 
Bu sebeple oturarak 
çalışanların boyun, 
bel ve nadiren sırt 
fıtığı oluşma riski 
daha fazladır ve sık 
sık boyun, sırt ve 
bel ağrılarından yakı 
mrlar. Türk Böbrek 
Vakfı Hizmet Hasta 
nesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 
Bölümünden Uz.Dr. 
Suna Mahmuti Roy 
las ofiste oturarak 
çalışanların boyun 
ve sırt sağlığını 
korumak için dikkat 
etmesi gerekenler 
hakkında bilgi verdi. 
-Sırt kambur, boyun 
öne doğru eğik 
vaziyette çalışmak 
yerine sırt dik, omu
zlar geride, baş nor
mal pozisyonda otur 
ma alışkanlığını yer
leştirmeli, kendimizi 
gevşek bırakmalıyız. 
-Oturulan koltuk 
veya sandalyenize 
dikkat edin. Oturu 
lan koltuk mutlaka 
beli ve sırttı destek

lemeli veya beli des 
tekleyen ortopedik 
yastıklar kullanıl
malıdır.
-Masadan uzakta 
durmak, yüksek san 
dalye nedeniyle ma 
saya eğilmek zorun
da kalmak yerine 
maşaya tamamen 
yaklaşılmalı masa 
nın kenarı mide 
seviyesinde 
olmalıdır.
-Bilgisayar ekranın 
çapraz durması 
nedeniyle sürekli 
aynı tarafa bakmak 
zorunda kalmak son 
derece tehlikelidir. 
Klavye ve bilgisayar 
ekranı baş ile aynı 
paralelde olmalıdır. 
-Oturma süresi 
yarım saati geçme 
melidir. Omurganızı 
esnetmeli, yürümeli, 
boyun ve sırt ger 
me-gevşeme egzer
sizleri yapılmalı.
-Telefonla sık sık 
konuşan insanların 
telefon kulaklığını 
baş ile omuz aralığı
na sıkıştırma alış 
kanlığını bırakmalı, 
kulaklık aracılığıyla 
telefonu kullan
malıdır.
-Ofis içinde dolap ya 
da çekmecelerde 
dosya ya da herhan
gi bir şey alırken 
öne eğilir pozisyon

da kalmak, yüksek 
yerlere uzanmaya 
çalışmak son derece 
yanlıştır.
-Bütün yükü belinize 
ve sırtınıza yükle
meyin. Üşenmeyin 
ya oturun ya da çö 
melin. Bırakın ba 
caklarınız sizi taşı 
sın. Yüksek yerlere 
uzanmayın, tabure 
kullanın veya yardım 
isteyin. Ağır dosya 
lan veya objeleri tek 
seferde taşımaya 
kalkmayın 2-3 sefer 
de taşıyın.
Mümkünse omzunu 
zun üzerinde tutarak 
ve mümkün olduğun 
ca vücuda yakın 
tutun. Belinizin dik 
olmasına dikkat 
edin.
-Aşırı gerginlik ve 
stresten uzak dur
maya çalışın, iş 
yerinizde gevşemek 
için hafif müzik din
leyin; aralıklarla 
germe-gevşeme, 
nefes egzersizleri 
yapın. Boyun, sırt ve 
bel sağlığınızı ofis 
dışında da koru
maya dikkat edin! 
-Arabanızın koltuğu 
yeterince belinizi 
desteklemiyorsa 
ORTOPEDİK 
YASTIK kullanın 
-Arabadan inerken 
ve binerken ani 

hareketlerden kaçı 
nın. Önce arabanın 
koltuğuna yan otu
run, sonra ayakları 
nız arabanın içine 
alın ve dönün iner 
ken de aynı yolu iz 
leyin. Yükü belinize 
değil bacaklarınıza 
aktarın. Geri, manev 
ra yaparken boynu 
nuzu aniden geriye 
çevirmeyin 
-Arabanın bagajın
dan eşya alırken; 
dizleri büküp beli 
dik tutarak eğilin, 
karın kaslarınızı 
kasarak belinize 
destek olun, Eşya 
ları vücudunuza 
iyice yaklaştırmadan 
kaldırmayın 
-Yatakta 
BOYUN için 
ORTOPEDİK .
YASTIK kullanın 
-Kanepe kenarına 
boynunuzu daya
yarak yatmayın 
-Yattığınız yerden 
aniden kalkmayın. 
Önce yan tarafınıza 
dönün, ayaklarınızı 
yere indirin, aynı 
anda kollardan 
destek alarak otu
run. Daha sonra 
kalkın.
-Düzenli SPOR 
yapın. Ancak 
mücadele 
gerektiren sporlar
dan korunun.

Astım ve saman 
nezlesi kanser 
riskini azaltıyor

Astım ve saman 
nezlesi hastalığı ' 
planların kansere 
yakalanma riskinin 
daha, düşük olduğu 
belirlendi.
Araştırmacılar, veri 
tabanlarının kesitsel 
incelemesi sonrası, 
astım ve saman 
nezlesi olanların 
serviks ve över 
kanseri açısından 
daha düşük riske 
sahip olduğunu 
belirledi. Texas 
Tech Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde 
yapılan çalışmada, 
Florida'da bulunan 
bir hastaneden tabur
cu edilen 20 yaş 
üzeri bir milyonu 
aşkın kadının verileri 
incelendi. Yaş ve 
sigara gibi faktörler 

ayarlandıktan sonra 
över ve serviks 
kanserlerin astım, 
saman nezlesi ve 
alerjik rinit ile 
ilişkisi araştırıldı. 
Yapılan çalışmada, 
saman nezlesi 
olanların över 
kanseri riskinin 
yüzde 91 daha düşük 
olduğu bulundu. 
Yine araştırma 
sonuçlarında, astımı 
olanlarda, olmayan 
kadınlara göre 
över kanseri riski 
yüzde 44 azalma 
gösteriyor. 
Araştırmacılar, 
alerjik hadiselerde 
yükselen sitokinlerin 
kanserden koruyucu 
etkilerinin olabileceği 
konusunda 
birleşiyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

I

I

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 Ö0 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. 51310 92 
İlçe Tarım Müd. ,513 10 45

• İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya* 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94I V 1 VAPUR - FERİBOT

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

I

I

j Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. ,513 29 54
Emniyet Müd. ,-5131028

1K OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ı ot
 i m

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37

.Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz . 513 66 00
BPGaz 514 59.81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
®ahi'D®oHaA8t- 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi “1J lUbo
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 613 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122
BUSKİ . 514 57 96
itfaiye 513 23 35
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Arıza Yalnız 186

Ez , 
|

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 5İ3 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

İl Şubat 2008 Pazartesi 
KAHRAMAN ECZANESİ 
İstiklal Cad. Paşa Otel altı 
Tel: 5131913 GEMLİK

Gemlik KMrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2976 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Nq:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Muz
* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
• LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAH
* GİRİŞ ÇELİK KAH
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN 1

* PVC PENCERE

m

• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARU HAVALANDIRMA 1
• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÛ 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@hothnail.com

Şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

l60m2dublex daireye geniş seçenek.

riMliBIMB ıiıi' J<ıfcıWJ^ » 
KAPALI OYUN PARKI

Sitenin kenslne ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hothnail.com
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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 Fax: 513 33 50

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Umurbey, Küçük Kumla ve Kurşunlu Belediyelerinin kapatılmayacağını söyledi. 
II

Uç belde kapsam dışı kalıyor
Nüfus oranlarının 
düşük olması 
nedeniyle Büyük 
şehir sınırları 
içinde yer alan 
Beldelerin 
kapatılmaları 
konusuna açıklık 
getiren Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik, Küçük 
Kumla, Umurbey ve 
Kurşunlu'nun 

kapsamdan 
çıkarılmalarının 
gündemde olduğunu 
söyledi. Mudanya 
ilçesine bağlı eski 
adı Tirilye olan 
Zeytinbağı belde 
sinin ardından 
Gemlik'e bağlı 
üç beldenin de kap
sam dışında bırakıl
malarının gündeme 
gelme siy le gözler 
Ankara'ya çevrildi.

UMURBEY 
ÖZEL BİR YER 
Zeytinbağı gibi Umur 
bey'in de 30 kilome
trelik çapın dışında 
kaldığını belirten 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, "Bundan 
daha önemlisi Umur 
bey'in Celal Bay ar 
dan dolayı özel bir 
yeri ve tarihi geçmişi 
var" dedi.

SİYASİ
AMACIMIZ YOK 
Bakan Çelik, yaz 
döneminde Küçük 
Kumla ve Kurşun 
lu^a nüfusun çok 
arttığı için bu belde 
terinde kapanmama 
sı gerektiğini söyle 
di. Çelik, Bursa'nın 
Emek beldesini de 
Nilüfer'e bağlama 
düşüncelerinin 
siyasi olmadığını 
söylçdi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış akpet
Muhtarların su isyanı

Dün, Karacaali, Adliye, Büyük Kumla ve Mu 
ratoba Köyleri Muhtarları ile karşılaştım.

Yanlarında Muhtarlar Derneği Başkanı İdris 
Kurt olduğu halde Kaymakamlık’a gelmişler.

Kaymakam Mehmet Baygül ile görüşecekler’ 
miş. Kaymakam makamında olmadığı için Yazı İş 
ler[ Müdürü İbrahim Ay'ın odasında bekleşiyor- 
lardı.

•Hayrola dedim. Başladılar yakınmaya..
Sorun, Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra 

Büyükşehir sınırları kapsamındaki ilçeler ve köy
lerinin tüm su bağlantıları BUSKİ'ye devredilmiş.

Devamı sayfa 5'de.

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Dörtyol Mevki Gemllk/Bursa Tel:0.224 513 30 33
Faltt: 0.224 513 5101 - 0.533 437 35 63

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ 

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI 
EVLER E V£ İŞVEAIEAİNE 
VAKİT SSAVİSİMİZ OLUP 

TELEFON AÇMANIZ VETERLİDİR.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

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

Ekonomi alarm veriyor....
Bursa Esnaf Odaları Birliği "işler nasıl?" diye 

üyelerine sormuş
Alınan yanıtlar içler acısı..
Çok memnunum % 4.7
Memnunum % 8.7
Vasat buluyorum % 13.9
Çok kötü buluyorum : % 72.6
Durum böyleyken siyasi otoritenin hala tür

banla uğraşması ne anlama geliyor?
Onlar ne derlerse hikaye.. Görünen köy 

kılavuz istemiyor. Vatandaş cüzdanına bakıyor.
Lafla peynir gemisi yürümüyor..
Ama başba kanın oğlunun gemileri çoğalarak 

açık deniz lere yol alıyor..
Göstergeler mi doğru söylüyor, yaşadığımız 

gerçekler mi?
Yoksulluk aldı başını gidiyor. Elektrik, su, 

yakıt parasını ödeyemeyen binlerce insan açlık 
sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor.

Milli gelir, büyüme hızı artıyormuş? 
Vatandaşın neyine..

Enflasyon düşüyormuş? Faizler düşüyormuş?
Vatandaş hissetmedikten sonra ne anlamı 

var..
İhracatın, turist sayısının artması açlıktan 

ölen insanları geri getirmiyor..
Fabrikalar makinaları durduruyor....
Binlerce işçi çıkarılıyor....
Esnaf, siftah edemeden kepenk indiriyor..
Esnaf, ‘sanatkar, tüccar, sanayici vergi üreten, 

istihdam üreten, iş alanları açan insanlar.....
Bu insanlar batarsa ülke ekonomisi de batar.
Özellikle geniş halk yığınlarını ilgilendiren 

ekonomi He ilgili olan konular liâıRta çök'cfd'd'f 
sorunlara yol açıyor.

Halkın büyük ümitlerle ve büyük bir çoğunluk
la iktidar yaptığı've ümitler beslediği AKP, 
esnafın sorunlarını daha da ağırlaştırdı. Esnafı 
rahatlatacak somut adımları atamadı..

Peki ne yapacak esnaf? İşini kapattığında 
hem kendisine hem de yanında çalışan insan
lara kim iş bulacak? Yazık, çok tehlikeli bir yola 
girmiş durumda ülkemiz.... Derhal ve acilen ted
birler alınmalı....Esnafı ayakta tutacak, onun
işyerini kapatmasını önleyecek acil önlemler 
almalı hükümet..^... Esnafı,müteşebbisi teşvik 
eden onu ezmeyen, onu yok etmeye çalış
mayan işler yapılmalı...

Esnaf devletten para istemiyor.. Borç ta 
istemiyor.... Sadece üzerindeki prangaların 
çözülmesini istiyor... Ödeyebileceği kadar vergi 
vermek istiyor;.. Üzerindeki vergi ve SSK yük
lerinin azaltılmasını istiyor.....

Esnaf boğuluyor...
Nefes alamıyor artık....
Piyasada iş yok.
Para yok.
Kendi maaşını kendi çıkaran, çalışanlarıyla 

devlete yük olmadan rızıklarım temin eden, 
devletten maaş istemeyen, devletten borç iste
meyen esnafı zulme tabi tutmak hangi akla ve 
vicdana sığar ?

Gereksiz işlerle uğraşacağınıza esnafa sanayi 
ciye tüccara, sanatkara çözüm üretin.

Banka sahiplerine sağlanan 20 yıllık ödeme 
kolaylı ğını, spor kulüplerine tanınan 60 aylık 
ödeme kolaylığını esnafa da tanıyın....

Esnafı kendi malının hırsızı durumuna 
düşüren, insanları zorla, vergi kaçırmaya teşvik 
eden çarpık vergi sistemini düzeltin.

Bu millet diğer partileri yok edercesine çok 
büyük bir çoğunlukla dertlere çare, sorunlara 
çözüm bulunsun diye oy vererek Cumhuriyet 
tarihinde ender görülen bir seçim sonucunda 
AKP'yi iktidar yaptı....

İktidarı elinde tutanların ulusun çığlıklarına 
kulak vermesi gerek..

Yoksa taşıdıkları veballe iktidarı bir daha 
rüyalarında dahi göremezler..

Dini referans alanların "vicdan"larının daha 
insaflı olması gerekmez mi?

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekip
lerinin yaptığı uyuş
turucu operasyon
ları tüm hızıyla 
sürerken önceki 
akşam ekstazi hap 
aldıkları ve sattıkları 
belirlenen iki kişi 
göz altına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Eski Pazar 
Caddesi mevkiinde 
bir ihbarı değerlen 
diren polis ekipleri 
Bursa'dan getirilerek 
Gemlik'te özellikle 
gençlere pazar- 
landığı tespit 
edilen uyuşturucu 
özelliği bulunan 
Ekstazi haplarının 
alimini ve satımını 
yaptıkları belirlenen 
H.Ş. ve E.H.'yi 
göz altına aldı. 
Uyuşturucu hap sat
tıkları öne sürülen 
şüphelilerin yapılan 
sorgulamalarında 
Ekstazi haplarını 
Bursa'dan getirerek

Gemlik'te özellikle 
gençlerin devam 
ettikleri mekanlarda 
pazarladıkları 
belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde 
de ilçe genelinde 
yapılan operasyon
larda esrar ve

uyuşturucu madde 
satanlara aman 
vermeyen İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri gençlerin 
uyuşturucu ile 
tanışmamaları için 
çalışmalarını 
sıklaştırıyor.

Emniyet Müdürlü 
ğünde sorgulamaları 
yapılan şüpheliler
den H.Ş. ile E.H. 
sevk edildikleri 
Adliye'de yapılan 
mahkemede tutukla
narak ceza evine 
gönderildiler.

c^rniHMiıAııiıııııiııipıi 
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

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 
Hâzır 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+l ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
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
KİRALIK DAİRELER ve İŞ YERLERİ
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi muhteşem deniz manzaralı
150 m2 3+1 normal daire
BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ, Gemlik girişi 110 m2, asma katlı işyeri

www,baytasinsaat,com,tr Tel: 513 42 21 Fax: 513 17 94

http://www.baytasinsaat.com.tr
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72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
seçimleri Cumartesi günü yapılacak 

Marmarabirlik’te Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

kılıçlar çekildi
^^Z’^Olağan genel kurulda yönetim oluşturmak için liste hazırlığı içinde olan
ların seçimlere delege seçimlerini de eklemek istedikleri yolunda imza top
landığı duyumların alındığını belirten Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, bunun Birlik tüzüğü gereği imkansız 
olduğunu açıkladılar. İbrahim Aksoy ve yönetimi, "Birlik delegelerinin temsil 
hakları 3 yılla sınırlandırılmıştır. Şimdiki delegelerimiz gelecek yıl yeniden 
seçilecekler, bu seçilenleri genel kurul dahi kaldıramaz" dediler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumartesi günü 
yapılacak olan 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
seçimleri için 
liste arayışları 
sürerken mevcut 
yönetimden ortak 
açıklama geldi. 
İbrahim Aksoy ve 
yönetim kurulu 

| üyeleri dün yaptık
ları toplantıda, 
seçimler için liste 
arayışında olanların 
birlik tüzüğünde 
yer alan maddeleri 
iyi bilmeleri gerek
tiğini hatırlattılar. 
Marmarabirlik 
karşısında bulunan 
Pembe Köşk Düğün 
Salonu’nda saat 
11.00 de yapılacak 
olan olağan genel 
kurulda yönetim 
oluşturmak için 
liste hazırlığı içinde 
olanların seçimlere 
delege seçimlerini 
de eklemek istedik
leri yolunda imza 
toplandığı duyum
ların alındığını 
belirten yönetim 
kurulu üyeleri, 
bunun Birlik tüzüğü 
gereği imkansız 
olduğunu belirttiler. 
Birlik Ana Sözleşme 
si’nin 20. nci 
maddesinde Birlik 
delegelerinin kaç 
yıllık ve nasıl seçile
cekleri doğrultusun
da bağlayıcı hüküm
lerin yer aldığının 
altını çizen İbrahim 
Aksoy ve yönetimi, 
"Birlik delegelerinin 
temsil hakları 3 yılla 
sınırlandırılmış tır.

Şimdiki delege 
terimiz gelecek yıl 
yeniden seçilecek
ler, bu seçilenleri 
genel kurul dahi 
kaldıramaz" dediler. 
Delegelerin kendi 
istekleri doğrul
tusunda ya da 
3 yıllık rekolte orta
lamasını tuttura- 
madıkları taktirde 
yerlerine yedek
lerinin getirileceğini 
açıklayan Aksoy 
ve yönetimi, 
"Genel kurulda oy 
kullanacak ortak
larımızın bir önceki 
yılda rekolteyi tuttur

maları gerekmekte
dir" açıklamasını 
yaptılar.
Bir önceki yılda 
seçilme hakkı 
olmasına karşılık 
2007-2008 iş 
yılında rekoltesini 
tutturamayan 
ortakların 
Cumartesi günü 
yapılacak genel 
kurulda seçilme 
haklarının bulun
madığını hatırlatan 
Aksoy ve yönetimi, 
"Bazı arkadaşlarımız 
seçim günü 
salona geldiklerinde 
mağdur olduklarını

söylemesinler. 
Liste arayışında 
olan kişilerin 
Birlik tüzüğünü 
iyi okumalarını 
tavsiye ediyoruz" 
dediler.
Öte yandan göreve 
gelmeleri durumun
da birlik ortaklığının 
ücretsiz olacağı 
yönünde açıkla
maların da 
yapılmakta 
olduğunu belirten 
Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, "Kooperatif 
Ana Sözleşmesinin 
14. maddesi ortak
lığa yeni giren 
her ortağın girişte 
taahhüt ettiği 
sermayenin en az 
dörtte birini peşin 
ödemeleri gerekir. 
Ücretsiz ortaklık 
yapılamaz" 
sözlerini hatırlatarak 
ortakların ücret 
alınmadan ortak 
yapılacakları 
dedikodularının 
tamamen asılsız 
olduğunu söyledi.

Marmarabirlik Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Üyeleri' § ■■

İşin aslı bu....
Başbakan Erdoğan, partisinin son grup 

toplantısında aleyhine sonuçlanan bir da 
va yüzünden mahkemelerimize yüklendi.

Bazı ilginç iddialarda ve suçlamalarda 
bulundu.

“Ben, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
yım.

Şahsımla alakalı, düşünebiliyor muşu 
nuz, dava açıldı.

Neymiş birisine ben ‘sayın’ demişim ve 
bundan dolayı açılan dava da ne biliyor 
musunuz?

3 kuruşluk manevi tazminat davası...
1 Niye? Acaba diğerleri tutar mı tutmaz 

mı? Hile-i şeriye uygulayacaklar ya...
Suçun işlendiği yer, eğer matbuatsa 

yayının yapıldığı yer, suçlunun, zanlının, 
neyse bulunduğu yer...

Hiç alakası olmayan bir yer.
Nerede? Kartal ilçesinde...

Bunu anlamakta zorlanıyorum^’
Başbakan’ın aşağıdaki konularda dava 

cılara ve mahkemeye haksızlık yaptığını 
gösteriyor:

Başbakan’ın isyan ettiği karar, iddia 
ettiği gibi teröristbaşına “sayın” dediği için 
verilmedi.

Başbakan’ın sembolik olarak 3 kuruş 
tazminata mahkûm edildiği 9 davanın 
tamamı, onun şehitlerimizden “kelle” diye 
söz etmesi üzerine, Şehit Anneleri Derneği 
Kartal Şubesi’nin girişimiyle açıldı.

Yani Başbakan, Apo’ya “sayın” dediği 
için değil, şehitlerimize “kelle” dediği için 
mahkûm oldu. Bu bir...

Başbakan, bu davaların “suçun 
işlendiği ya da davalının ikamet ettiği 
yerde açılması gerektiğini” iddia ediyor. 
Bu konuda da yanılıyor. Çünkü...

Çünkü yasalarımıza göre manevi tazmi
nat davaları “davacının ikamet ettiği 
bölgedeki mahkemelerde” açılabiliyor.

Bu iki.
Kaldı ki Başbakan’ın avukatları aylardır 

süren bu davalarda şimdiye kadar bir kez 
bile davanın açıldığı mahkemeye “yetki iti* 
razı”nda bulunmadı..

Eğer bu mahkemeler yetkisiz olsaydı, 
avukatları bunu atlar mıydı? Üç...

Bugüne kadar açılan ve 9’u mahkûmi 
yetle sonuçlanan, 13’ü de devam eden 3’er 
kuruşluk davalar, sembolik bir anlam 
taşıyor...

Çünkü bu 22 aile para kazanmaktan 
çok, şehitlerinin itibarının iadesini istiyor.

Ama bu davalardan mahkûmiyet 
kararının çıkması üzerine sadece son bir 
ayda yurdun dört bir yanındaki şehit 
aileleri, (yine Şehit Anneleri Derneği’nin 
girişimiyle) yüzlerce dava açtı ve her biri 
en az 25 bin YTL talep ediyor.

Başbakan’ı sinirlendiren asıl neden de 
bana göre bu yeni davalar.

Her şey bu kadar açıkken Başbakan’ın 
“3 kuruşluk” davaları “hile-i şeriye” olarak 
yorumlaması ve karara saygı duymaması, 
hem mahkemeye hem de davacılara saygı 
sızhktan başka bir anlam taşımıyor.

Bu yüzden bu sözler bile, başhbaşına 
bir dava konusu olabilir!

Gördüğünüz gibi Başbakan’ın, davanın 
konusundan tutun da mahkemenin yetkisi
zliğine kadar verdiği bilgilerin hiçbiri 
doğru değil.

Bu da bir “hukuk devleti”nin 
Başbakanına yakışmıyor.

Kendisini öncelikle “kelle” dediği şehit
lerimizin yakınlarından, sonra da itham 
ettiği Türk adaletinden özür dilemeli...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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lale faal Kılı; İlköğretim 
Okula Bursa 4, oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKPBençlikKolF

Milli Eğitim 
Bakanlığı Toplam 
Kalite Yönergesi 
gereğince ülke 
genelinde ilköğretim 
ve orta öğretim 
okulları arasında 
açılan ve 
2. kategoride 
ödüller verilen 
yarışmada 
ilçemizden Lale 
Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Kaliteli Ekip 
Kategorisinde 
Bursa 4. olarak 
başarılarına bir 
yenisini daha ekledi. 
Bursa çapında > 
25 okulun katıldığı 
yarışmaya 
ilçemizden 1. olarak 
katılan Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim

Okulu Bursa İl 
Kalite Kurulu ve 
Değerlendiricileri 
tarafından yapılan 
değerlendirme 
Hürriyet EML, 
İnegöl İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
Yeşilyayla 
EML'nin ardından 
Bursa 4. olmayı 
başardı.
Yenilikleri ile 
ilçemizde öncü 
olan Lale Kemal 
Kılıç ilköğretim 
Okulu Toplam 
Kalite Çalışmaların
da da bu 
öncülüğünü 
devam ettirdi.
Okul yöneticileri ve 
öğretmenlerince 
oluşturulan Eğitim 
Kalitesini Yükseltme 
Ekibi yarışmaya, 
okullarında 2006 

yılından bu yana 
yaptıkları çalış
maları anlatan 
bir rapor ile 
katıldılar.
Okul Müdürü 
Hayrettin Minare, 
Müdür Yardımcısı 
İlhan Küçükünal, 
Türkçe Öğretmeni 
Sevinç Yardımcı, 
Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni 
Mustafa Sarı, 
Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi 
Öğretmeni Oya 
Güler, Sınıf 
Öğretmeni 
Gönül Karbay, 
Sınıf Öğretmeni 
Çiğdem Başkaya ve 
Rehber Öğretmen 
Necdet Dönmez'den 
oluşan ekip başarı 
lan ile Gemlik’in 
yüz akı oldular.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
AKP Bursa İl 
Gençlik Kolları 
2. Olağan kongresi 
BUTTIM konferans 
salonunda yapıldı. 
Gemlik ilçe 
Gençlik kollarının 
da katıldığı kong 
rede 600 delegeden 
593 delege oy 
kullandı.
Tek liste ile girilen 
seçimde Ahmet 
Kılıç Gençlik Kolları 
Başkanı seçildi. 
Eski İl Geçlik 
Kolları Başkanı 
A.Necati Demir'in 
aday olmadığı 
kongreye AKP’li 
İlçe Gençlik Kolları 
üyeleri yoğun 
katılım gösterirken 
Bursa Milletvekilleri 
Mehmet Ocakden, 
Ali Kul, Canan Can 
demir Çelik, M.Altan 
Karapaşaoğlu, 
Mehmet Tunçak, 
Sedat Kızılcıktı, AKP 
Gençlik Kolları Ge 
nel Başkanı Hakan 
Tütüncü, AKP 
Bursa İl Başkanı 
Sedat Yalçın, 
AKP'li Belediye 
Başkanları ve çok 
sayıda partili katıldı. 
Faaliyet raporların 
okunması ve konuş
maların ardında 
seçime geçildi. 
600 delegeden 593 
delegenin desteği 
ile Ahmet Kılıç 
Gençlik kollarının il 
başkanı seçildi. 
BAŞKAN ŞAHİN,

GENÇLERİ 
KONGREDE 
YALNIZ BIRAKMADI 
AKP Bursa 
Gençlik kolları 
2.olağan kongre 
sinde AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, gençleri 
kongrede yalnız 
bırakmayarak 
her zaman gençlerin 
yanında olduğunu 
gösterirken 
gençlere destek 
verilmesi gerektiğini 
söyledi.
Kongreye ayrıca 
Gemlik ilçe teşki
latından Teşkilat

Başkanı Hulusi 
Gandar, Seçim İşleri 
Başkanı Hamza 
Çiçek, Halkla 
İlişkiler Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
Gençlik Kolları 
Başkanı Adnan 
Kırlak ve gençler 
katıldı. Gençlik 
Kolları Başkanı 
Adnan Kırlak, "Bu 
güzel kongrede İlçe 
Başkanımız Enver 
Şahin başta olmak 
üzere yanımızda 
olan yönetimdeki 
büyüklerime şükran
larımı sunuyorum" 
dedi.

MEB değerli arsası olan okulları satacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı, büyük 
şehirlerde emlak 
açısından arsası 
değerli olan 
okulları satarak, 
elde edilen 
gelir ile arsası 
daha ucuz yerlerde 
okul kurmayı 
planlıyor.
MEB, bu çalışma 
ile derslik başına 
düşen öğrenci 
sayısını azaltmayı 
planlıyor 
MEB, hükümet 

tedbirleri kapsamın 
da İstanbul, 
Ankara, İzmir 
gibi büyük 
şehirlerde arsası 
emlak açısından 
değerli olan 
okulları satacak. 
Bakanlık ilk olarak 
büyük şehirlerde 
iş merkezleri ve 
fabrikalar arasında 
sıkışmış olan 
okulların satışını 
yapmayı planlıyor. 
Bakanlık söz 
konusu okulların 

satışı sonrasında 
elde edilen gelir 
ile arsası daha az 
değerli olan 
yerlerde okul 
kurmayı amaçlıyor. 
Bakanlık, söz 
konusu çalışma 
ile ilgili olarak 
mevzuat değişikliği 
yapacak.
-İL 
MERKEZLERİNE 
ÖZEL ÖNEM 
VERİLECEK- 
Bakanhk, ilk olarak 
ilköğretimde 

derslik başına 
düşen öğrenci 
sayısı 50'nin 
üzerinde olan 
illerden çalışmaya 
başlayacak. 
Bu illerin derslik 
başına öğrenci 
sayısı değerli 
arsası olan okulların 
satışı ile ülke 
ortalamasına yak
laştırılacaktır.
Ayrıca, büyük 
şehirlerin kent 
merkezlerinde 
derslik başına

öğrenci sayısının 
60'ın üzerine çık
ması nedeniyle "il 

merkezlerine" özel 
önem verilmesi 
planlanıyor
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Adliye, Karacaali, Büyük 
Kumla ve Murateba Köyleri 
muhtarları köylerinin su 
abone listelerini ve suyla 
ilgili protokolü imzala
mamışlar.

İlçemizin diğer köyleri 
protokolü imzalayıp, her 
türlü su hizmetini BUSKİ’ye 
devretmiş.

BU SKİ Genel Müdürlüğü 
konuyu Valiliye taşıyınca 
Valilik bu köylerin protokol 
yapmalarını ve abone lis
telerini bildirmesini istemiş.

Muhtarlar dertli.
Biz diyorlar bu suyu 

köyümüze getirmek için ne 
çileler çektik.

Üç beş kuruşu su geliri 
mizi de elimizden alıyorlar.

Adliye Köyü Muhtarı Ali 
Çevik ise köyün su kaynak 
larını 99 yıllığına Köy Tarım 
sal Kalkındırma Kooperati 
fi’ne devrettiğini söylüyor.

Kooperatif ile köy tüzel 
kişiliği arasında hukuki 
sorun yaşanacağını söylü 
yor.

Büyükşehir YasasTnm 
birçok yönden eksiklikleri

Muhtarların su isyanı

uygulamada ortaya çıktı.
Kendilerini belediyecilik

ten gelme gören iktidarın 
böylesine sorunlu bir yasayı 
çıkarmasına akıl erdirmek 
güç.

Köylerin suyuyla ne 
uğraşıyorsunuz.

Kentlerin su sorununu 
çözdünüz de sıra köylere mi 
geldi.

Köylü burnundan soluyor.
Dört köy BUSKİ ile pro

tokol imzalamamış ama orta
da mevcut bir yasa var.

İsteseler de istemeseler 
de imzalamak zorundalar.

Karacaali Köyü Muhtarı 
İbrahim Mert, “Bu protokolü 
imzalarsak köylünün yüzüne 
nasıl bakarız” diyor.

BUSKİ gelsin kendi tesbit- 
lerini kendisi yapsın diyor.

Bir de küçük yerlerde bu 
tür sorunlar var.

Yasa gereği bu devrin 
yapılması zorunlu ama bunu 
köylüye anlatmak zor.

O zaman köylü ikna 
edilmek zorunda.

Öyle veya böyle bu yasa 
ortadayken 4 köyümüzde 
istemese de su ile ilgili her 
türlü tüzel haklarını 
BUSKİ’ye devredecekler, 
bunun başka yolu yok.

Yoksa devlet cebren suyu 
elinizden alır.

BELDELERE İYİ HABER
Dünkü Olay Gazetesi’nde 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
Gemlik’in nüfusu 2 binin 
üzerinde olan Küçük Kumla, 
Umurbey ve Kurşunlu 
Belde belediyelerinin yeni 

çıkacak yasa kapsamı 
dışında tutulacağını 
söylemiş.

Bu üç belde halkını ve 
belediyesini biraz rahatlattı.

Geçtiğimiz günlerde yaz 
dığım bir yazıda da belirt
miştim.

Yasa, nüfusu 2 binin altın
da olan yerleri belde kabul 
etmiyor.

Nüfus sayımlarında taşı
ma insanlarla nüfusunu 
artırarak belediye yapılan bir 
çok belde var.

Durum böyle olunca 
yasaya karşı suç işlenmiş 
oluyor.

Son nüfus sayımında eski 
sayımla farklılıklar ortaya 
çıktı.

Bunların ayıklanması gere 
kir.

Uzun yıllar belediye 
hizmeti veren beldelerin 
belediyelerini kaldırmak 
doğru değil diyorum.

Faruk Çelik’in saptamaları 
yerindedir.

Yanlışın neresinden 
dönülürse kazançtır diyo
rum.

SAfİİYO Antalya Gıda Fuarı’nda 
Gemlik standı büyük ilgi

OREON Galanz
ca£o/?fc£//vm a kombi

YETKİLİ SATIŞ, MONTAJ & SERVİS 
I ”Uygun fıycıl ve Ödeme koşullorı

Ücretsiz Arızcı Tespiti
SERİNCE
ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ

PROJE - MÜHENDİSLİK

Orhangazi Cad. No: 16'

513 88
W

6-9 Şubat 2008 
tarihlerinde Antal
ya’da düzenlenen 
Food Product 2008 
Antalya Gıda Fua- 
rı’na katılan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret 
Borsası’nın standı 
büyük ilgi gördü. 
Antalya Valisi 
Alaattin Yüksel, 
Büyükşehir Bele
diye Başkanı 
Men- deres Türe ile 
katılımcı kuru
luşların katıldığı 
açılış sonrası fuarı 
yaklaşık 50 bin 
kişinin ziyaret ettiği 
açıklandı.
İlçe Kaymakamımız 
Mehmet Baygül’ün 
de katıldığı fuara 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası 
yönetim ve meclis 
üyeleri de katıldı. 
Gemlik standını 
ziyaret eden 
Antalya Valisi 
Alaattin Yüksel, 
fuara katılım 
anısına odalara 
bir plaket verdi.

Gemlik standını 
gezen ziyaretçilere 
bir çanta içinde 
Gemlik zeytini, 
özel tasarım 
bardak altlığı 
ve promosyon 
paketi verildi.
Yapılan açıklamada, 
Ticaret ve Sanayi

Odası ile Ticaret 
Borsası’nın Gemlik 
zeytininin hakettiği 
yere gelmesi ve 
zeytin tüketiminin 
artması için başlat
tığı fuar organizas
yonlarına katılım
ların devam 
edeceği belirtildi.
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Rektörlerin yetkisi kısıtlanacak
Yükseköğretim 
Kurulu'nun (YÖK) 
yeniden yapılandırıl
ması konusunda 
çalışmalara 
başlayan hükümet, 
YÖK'e sadece stan
dart belirleme ve 
koordinasyon sağla
ma yetkilerini 
verecek. Hükümet, 
Üniversitelerarası 
Kurul'u (ÜAK) ise en 
üst akademik organ 
haline getirecek. 
Hükümetin uzun 
süredir gündeminde 
olan YÖK'ün yeni 
den yapılandırılması 
konusunda çizgiler 
belirlendi. Hükümet, 
YÖK'ü yeniden 
yapılandırma çalış
malarına başlarken, 
gerekli yasal düzen
lemeleri bu yıl sonu 
na kadar bitirmeyi 
planlıyor. Hükümet 
programına göre 
YÖK, standart belir
leme, koordinasyon, 
uzun dönemli plan
lama ve denetimden 
sorumlu bir kurula 
dönüştürülecek.

amaçlanırken, 
performans esaslı 
bütçeleme ilkesi 
çerçevesinde 
üniversitelere ilk 
aşamada mali 
esneklik sağlanacak. 
İkinci aşamada ise 
mali özerkliğin 
sağlanması için 
mevzuat değişikliği 
yapılacak. 
Hükümet 
öğretim üyeliği 
mesleğinin de 
daha cazip hale 
getirilmesi için 
akademisyenlerin 
özlük haklarında 
iyileştirmeler 
yapacak. 
Üniversitelerde 
merkeziyetçi bir 
yapı bulunmasını 
istemeyen 
Hükümet, yöneti
minde merkeziyetçi 
yapının sorun 
getirdiğini 
düşünerek, 
üniversitelerde 
mütevelli heyeti 
temelli bir yönetim 
yapısına geçilmesini 
sağlayacak

Hükümet YÖK'ün 
öngörülen yeni gö 
revleri yerine getire
bilmesi amacıyla da 
mevcut kurumsal 
kapasitesini uzman
lığı esas alacak şe 
kilde güçlendirecek. 
YENİDEN YAPI- 
LANDIRILACAK- 
Hükümeti, türban 
tartışmalarında en 
çok eleştiren kurulu
ların başında gelen 
ÜAK'nın da yeniden 
yapılandırılması 
amaçlanıyor. Hükü 
met, ÜAK'ın en üst 
akademik organ 
haline- getirilmesine

karar verirken, bu 
amaçla, 2547, 
2809, 2914 sayılı 
kanunlar ile ilgili 
diğer mevzuatlarda 
gerekli düzen
lemeleri bu sene 
içerisinde yapacak. 
REKTÖRLERİN 
YETKİSİ 
KISITLANACAK- 
Hükümet bu 
bağlamda üniver
siteleri de yeniden 
yapılandıracak. 
Üniversitelerin 
idari ve mali açıdan 
özerk ve hesap 
verebilir bir yapıya 
kavuşturulması

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

Serbest Kürsü
Özgür KARAKAYA 

iletişim Uzmanı 
ozgkara@hotmail.com 

SANAT GÖRÜŞÜ (2) I

Sanat, kanat çırpışından serçenin yüreği
ni hissetmek, Pir Sultan Abdal'ın deyişiyle 
demirin üstündeki karınca izini karanlıkta 
görebilmektir.

Daha önce kimsenin söyle mediğini 
söylemek; herkesin söylediğini daha önce 
hiç söylenmemiş bir şekilde sunabilmektir. 
İnsanı kültürel yönden zenginleştirmekle 
beraber olasılıkların çokluk ve çeşitliliği, 
yaşamın anlam kazanmasında, insanın 
kendisini ve içinde bulunduğu evreni tanı
maya çalışmasında yol gösterir. Sanat ve 
yaşam iç içe olduğundan birbirinden ayrıl
mazlar. Sanatın diğer bir yönü de var olana 
karşı tepkisini, tutarlı bir bütünlük içeri 
sinde somutlaştırarak, insanın iç ve dış 
dünyası arasında bir denge kurulmasını 
sağlayarak, insanların karşı karşıya kaldığı 
psiko-sosyal sorunların aşılmasında katkı 
sağlamaktır.

Sanat, sorgulayıcı olup yapıcı eleştiriyi 
sağlar.

Bu da aydınlığa giden yolda duymayan 
insan ların kulağı görmeyen insanların 
gözü olur.

Egemen olan anlayış sanatı geri plana 
atarak kendine ait bir kültürü dayatmak
tadır...

Bunun sonucu olarak toplumda düşün
mek engellenmiş olur.

Tabii ki düşünmeyen, sorgulamayan 
toplumu yönetmek çok çok kolaydır.

Sana tı hor gören başka bir uygulama da, 
en çok hey kel ve resim dallarında görül 
mektedir. Bu görü şün uzantısı olarak 
parklardan heykeller kaldırılmakta, resim
ler müstehcenlik suçlamasıyla kapatılmak
tadır. Ayrıca bale ve tiyatro gibi sanatlar da 
bu dar görüşlü anlayıştan nasibini almak
tadırlar. Seçkin bir sanat eseri ortaya çıka 
rabilmek yüksek yetenek gerektirir. 
Gerçekten de Beetho ven'in "Ay Işığı” 
sonatında olduğu gibi kör bir kız çocuğuna 
müzikle ay ışığını anlatabilmek ayrı bir 
yetenek ister. Pablo Picasso da "Guerni 
ca"sı ile savaş acısını ölümsüzleştirmiştir. j 
Nazım Hikmet "Kız Çocuğu" şiiriyle Hiro 
şima'ya atılan bombanın dehşetini insan 
kalbinin derinliklerine işlemiştir.

Ünlü şairimiz, zekâsı ve sezgileriyle çağı 
mn önünde gitmiştir. Toplumun acılarıyla 
sevinçlerini en önce sanatçı yaşar.

Eserleriyle toplumsal sorun ve çıkmazları 
ortaya koyarak insanlarla paylaşan 
sanatçılar, toplumun düşünmesine, olay
ları sorgulamasına ve daha iyiye, güzele 
ulaşabilmek için çareler bulmalarına katkı 
sunarlar.

Denizlerin dalgası, yaşamın sevdasıdır 
sanat.

KHŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Başkan Şahin Diyarbakır’da tecrübelerini anlattı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, AKP 
Siyaset Akademisi 
Yerel Yönetimler 
Programı’nın İzmir’
den sonra Diyarba 
kır’daki programında 
da kursiyerlerle de 
neyimlerini paylaştı. 
Başkan Şahin, AKP 
Siyaset Akademisi 
Yerel Yönetimler 
Programı’nda eğitim 
vermek için gittiği, 
belediye başkanları 
nın kendi partisin
den olmadığı İzmir’
den sonra Diyarba 
kır’da da sevgi gös
terileriyle karşılandı. 
“Bilgi ve deneyim 
paylaştıkça artar” 
Başkan Şahin AKP 
Diyarbakır İl Başkan 
lığı Binası’nda yapı 
lan Siyaset Akademi 
si Yerel Yönetimler 
Programı’ndaki 
konuşmasında, bilgi 

ve deneyimin pay
laştıkça çoğaldığını 
belirterek, İstanbul, 
Kayseri, Konya, 
Gaziantep, Samsun 
ve Antalya ile 
gerçekleştirdikleri 
istişare toplantıla 
rıyla sürekli fikir 
alışverişinde 
bulunduklarının 
altını çizdi. 
“Yapamayacağınız 
işin sözünü 
vermeyin” 
AKP MKYK Üyesi 
Nejla Hattapoğlu’nun 
da genel merkez 
temsilcisi olarak 
katıldığı eğitimde, 
hayatın her alanında 
kararlı olmanın ve 
verilen sözlerin 
yerine getirilmesinin 
önemine vurgu 
yapan Şahin, 
“Karşı tarafı ikna 
etmek için yapama 
yacağınız işe 
‘tamam, hallederim’

demeyin. Dinleyin, 
yapıp yapamaya
cağınızı tetkik edin, 
ondan sonra ‘ya 
yaparım, ya da yapa
mam’ deyin” şeklin
deki konuşmasında, 
28 Mart 2004 seçim
lerindeki seçim 
beyannamesini 
göstererek, 
"Yıllardır yapıla
mayanlar nasıl 
4 yıla sığdı diye 
soranlara bu seçim 
beyannamesini 
gösteriyorum.

Ben göreve gelme
den bir yıl önce 
Bursa’da yapılması 
gerekenleri belirle 
dim. Cadde cadde, 
sokak sokak gezerek 
sorunları tespit ettim 
ve seçim beyan
namesinde yapabile
ceklerimi yazdım. 
Daha bir yıl 
olmasına rağmen 
verdiğimiz sözlerin 
yüzde 90’ını bitirdik. 
Bugün halkımın 
karşısına alnı ak, 
başı dik çıkabiliyo

rum. Verdiğim 
sözleri yerine 
getirmeseydim 
bugün çarşı 
pazarı rahatlıkla 
dolaşamazdım. 
Bugün yaptıklarımız
dan dolayı daha 
çok isteklerle karşı 
karşıya kalıyorum. 
İşte bu güvenin 
eseri. Yapamasay 
dım, bugün kimse 
benden bir şey 
istemezdi. Çünkü 
daha verdiği sözleri 
yerine getirmedi, 
benim dediğimi mi 
yapacak? şeklinde 
bir güvensizlik 
oluşurdu" dedi.
“Biz gelmedik kavga 
için bizim işimiz 
hizmet işi” 
Şahin, 14 yıllık 
belediye başkanlığı 
görevinde 
karşılaştığı 
zorlukları da anlat
tığı konuşmasında, 

“Belediye başkanlığı 
ateşten gömlek 
giymek gibidir. 
Belediyeler kentlerin 
vitrinidir. Vatandaşa 
doğumundan 
ölümüne kadar 
hizmet etmekle 
yükümlüsünüz. 
Bunu da zengin- 
fakir, doğulu-batıh, 
partili-partisiz 
ayrımı yapmadan 
gerçekleştireceksi 
niz. Bu adaleti sağla 
dığında, verdiğin 
sözleri de 
tuttuğunda 
vicdanın rahat 
bir şekilde çalışırsın. 
Diyarbakır’da da 
göreve gelecek 
AK kadroların bu 
hizmet anlayışı ile 
görev yapacağına 
inanıyorum.
Çünkü bu 
anlayış bizim mis 
yonumuzda zaten 
var" dedi.

CHP, Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor
CHP Grup Başkan 
vekili Kemal Kılıçdar 
oğlu, Anayasa deği 
şikliği Resmi Gaze 
te'de yayımlandıktan 
sonra süratle 
Anayasa Mahke 
mesi'ne başvuracak
larını bildirdi. 
Kıhçdaroğlu, Anaya 
sa değişikliği tek
lifinin kabul edilme 
sinden sonra yaptığı 
değerlendirmede, 
"toplumsal uzlaş
manın değil, dayat
ma kültürünün getir 
diği bir anayasa 
değişikliğini yaşa 
dıklarım" söyledi. 
"Bu değişiklikle, 
toplum çok ciddi 
gerginlik ortamına 
sürüklenmiş olacak
tır” diyen Kıhçdar 
oğlu, şöyle konuş- 
tu:"Ama CHP olarak 
Anayasa değişikliği 
Resmi Gazete'de 
yayımlandıktan 
sonra süratle Ana 
yasa Mahkemesi’ne 
gideceğiz. Bu konu
da hazırlarımız 
devam ediyor. 
Başvuruda, Anaya 
sa’nın değiştirilemez 
ikinci maddesinin, 
dolaylı olarak 
değiştirilmek 
istendiği ve bu

konuda, gerek Mec 
lis'te gerek Meclis 
dışında AKP yetkili 
leri ve yöneticileri 
nin açıklamalarını 
belirteceğiz. Aynı 
şekilde yargı karar
larının uygulanma
ması sonucunu 
doğuruyor bu...
Yargı kararlarını 
uygulamak hüküme 
tin görevidir. Türkiye 
Cumhuriyeti, Avrupa 
İnsan Hakları Mahke 
mesi'nin (AİHM) 
kararlarına uymayı 
taahhüt etmiştir. Bu 
değişiklikle, AİHM 
kararlarının da uygu 
laması ortadan 
kaldırılmaktadır. Tür 
kiye, vermiş olduğu 
taahhüdü tutmaz 
noktaya getirilmek

tedir."Anayasa 
değişikliğinden 
sonra, Yükseköğ 
retim Yasası'nın ek 
17. maddesindeki 
değişikliğin günde 
me gelmemesi duru
munda ne olacağı 
nın sorulması üze 
rine Kıhçdaroğlu, 
"Bu değişikliğin 
yapılmış olması, tür
bana özgürlük getir
miyor. Değişiklik 
kılık kıyafetle ilgili 
düzenlemelerin 
yasayla yapılacağını 
öngörüyor. Yeni bir 
yasa çıkmadığı süre 
ce mevcut durum 
devam edecektir" 
dedi. "YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf Ziya 
özcan ve yandaşla 
rımn yeni bir yasayı 

beklemeden, Anaya 
sa Mahkemesi ve 
AİHM'nin verdiği 
kararları ortadan 
kaldırmaya 
yönelik uygulamanın 
içine gireceklerine 
ilişkin belirtiler 
gördüklerini" 
savunan Kılıçdar 
oğlu, CHP olarak 
uygulamaların 
takip çişi olacak
larını söyledi.
BU BİR HUKUK, 
ANAYASA VE 
LAİKLİK 
TAHRİBATIDIR" 
TBMM'de bugün 
kabul edilen üniver
sitelerde başörtüsü 
özgürlüğü ile ilgili 
değişiklik maddesini 
değerlendiren CHP 
Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
Türkiye'nin sürekli 
bir gerilim içine 
gireceğini ve 
ülke enerjisinin çok 
tehlikeli bir biçimde 
boşuna kullanıla
cağını iddia ederek, 
"Bu bir hukuk, ana 
yasa ve laiklik tahri
batıdır. Bunun önü 
müzdeki dönemde 
daha olumsuz 
geliş meleri 
destekleyeceği 
çok açıktır" dedi.

TÜRKİYE YARDIMSEVENLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN 

OLAĞAN KONGRE İLANI
Derneğimizin olağan kongresi 26 

Şubat 2008 Salı günü saat :11.00’de 
Ticâret Odası Salonunda yapılacaktır.

Yeterli ço ğunluk sağlamadığı takdirde 
ikinci toplantı 4 Mart 2008 günü aynı yer 
ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU 

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2 - Genel Kurul Başkan, Başkan Vekili 

ve Katip seçilmesi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim Kurulu çalışma raporunu 

va gelir-gider tablosunun okunması, 
müzakeresi.

5- Denetim Kurulu raporunun okun
ması ve müzakeresi

6- Yönetim ve Denetim Kurullarının 
ayrı ayrı ibra ibra edilmesi

7- 2008 yılı bütçesinin okunması, 
müzakeresi ve kabulü

8- Seçimler
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış

K fiŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bıçaklı saldırıya 
uğrayan PTT 

memuıru hayatını 
kaybetti

Define ararkan canından oldu
Bursa'da 12 gün 
önce çalıştığı PIT 
Esenevler Şubesi'n 
de 19 yerinden 
bıçaklanarak ağıır 
yaralanan memur 
Sadık Özdemir, 
tedavi gördüğü 
hastanede 
hayatını kaybetti!. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
si Erikli Mahalle 
Konağı'nda faaliyet 
gösteren Esenevler 
PTT Şubesi'ne gelen 
kimliği belirsiz bir 
kişi, tartıştığı Sadık 
Özdemir'i (47) 19 
yerinden bıçakla
yarak kayıplara 
karışmıştı.

ABONE OLDUNUZ MU?

Olayın ardından 
ağır yaralı olarak 
Şevket Yılmaz 
Devlet Haştanesi'ne 
kaldırılan Özdemir, 
12 gündür süren 
yaşam mücadele
sine yenik düştü. 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturmayı 
sürdürürken, 
olayın Gürsu'da 
bir yıl önce PTT 
şubesinde 
işlenen cinayetle 
bağlantısı araştırdı 
yor. Cumhuriyet 
Savcılığı, Özdemir'in 
ölümüyle ilgili 
soruşturma başlattı.

Bursa'da arkadaş 
larıyla birlikte define 
arayan şahıs, halatla 
uçurumdan inmek 
isterken düşerek 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
Kestel ilçesinin 
Derekızık köyüne 
arkadaşlarıyla birlik
te define aramaya 
gittiği öne sürülen 
R.Ö. (52), ağaca 
bağladıkları halatla 
uçurumdan inmek 
isterken düşerek ağır

Çelik 
kasayı 

a$iB 
500 YTL 
çaldılar

yaralandı.
Arkadaşları tarafın
dan Bursa'daki

özel bir hastaneye 
kaldırılan R.Ö., 
yapılan müdahaleye

Bursa'da, makine 
üretimi yapan bir 
fabrikaya giren 
kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler, sert 
cisimle zorlayarak 
patlattıkları çelik 
kasadan 500 YTL 
parayı alıp kaçtı. 
Edinilen biliye göre, 
Altınşehir Mahallesi 

Gıda Toptancıları 
Sitesi'nde faaliyet 
gösteren bir 
makine fabrikasının 
penceresini sert bir 
cisimle zorlayarak 
içeriye giren kimliği 
belirsiz kişiler, büro 
bölümündeki çelik 
kasayı açtıkları 
pencereden büro 

rağmen kurtarıla
madı. 3 arkadaşıyla 
birlikte define 
ararken düşerek 
ölen R.Ö.'nün eşi 
Z.Ö.'nün de 
kocasının define 
aramaya gitmesini 
istemediği, 
oğlunu eşinin 
arkasından olay 
yerine gönderdiği 
öğrenildi.
Cumhuriyet 
Savcılığı, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

bülümündeki çelik 
kasayı zorlayarak 
açtı. Kasadaki 500 
YTL parayı alan 
hırsızlar, kısa 
sürede kayıplara 
karıştı. İşyeri sahi 
binin müracaatını 
değerlendiren 
polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı

Gemlik KErfez ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

‘................ "------------ |BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri S

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

MilSAMıeMMIZİCİk BİZİMIHIZ I
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

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.

K

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

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı,
Sezonkık Abone Fiyatı: 35.0D-YIL,
TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546517 52 82

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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YTL değer 
kaybediyor

Global piyasalarda 
süregelen belirsizlik
ler yatırımcıların 
cari açığı yüksek 
gelişmekte olan 
ülkeleri terk etmesine 
neden olurken, 
Türk Lirası değer 
kaybediyor 
Analistlere göre 
hafta sonu Tokyo'da 
gerçekleştirilen 
G-7 toplantısı son
rasında yapılan 
açıklamaların 
piyasalardaki belir 
sizliğin bir süre daha 
devam edeceğine 
işaret etmesi, 
yatırımcıların risk 
algılamalarının 
yükselmesini neden 
oldu. Özellikle 
kredi krizi ve 
global büyümeye 
yönelik risklere 
vurgu yapan 
toplantının ardından 
ABD Hazine Bakanı 
Henry Paulson ve 
Avrupa Merkez 
Bankası (ECB) 
Başkanı Jean-Claude 
Trichet'in finans 
piyasalarındaki

kargaşanın kısa 
vadede sona 
ermeyeceğini 
söylemeleri de 
yatırımcıların 
risk algılamalarını 
yükseltti.
Yatırımcıların riskler
den kaçınma eğilimi 
artarken, dolar, euro, 
İsviçre Frangı ve 
Japon Yeni gibi daha 
sağlam görülen para 
birimleri karşısında 
değer kaybediyor. 
Risk algılamasının 
artması gelişmekte 
olan ülkeler 
cephesinde ise 
Türkiye ve 
Macaristan gibi 
yüksek cari açığı 
olan ülkelerin para 
birimlerini olumsuz 
etkiliyor.
Dün aat 11.45 
itibariyle euro, dolar 
karşısında yüzde 
0.3 artışla 1.4548'ye 
yükselirken, YTL 
ise dolar karşısında 
yaklaşık yüzde 
2 değer kaybederek 
1.2270'den işlem 
görüyor.

Beko Casio 398 8GE 10902193 
g>^ Seri nolu yazar kasa ruhsatımız kaybol- 
s muştur. Hükümsüzdür. KENAN BARIŞ

ELEMAN ARANIYOR

Bünyemizde çelişecek 
BfiYflN ELEMAN 

erenıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No:11-GEMLİK 
0.224 514 78 77

‘GenılikKörfez’internette

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel: 5131148 Cep Tel :O.5Î2 7/99194

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor. 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE SEKRETER ARANIYOR 
Müracaatlar için 513 1816 nolu telefona 

CV faxlanması gerekmektedir.
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / bursa - Tel : 513 47 39

ELEMAN ARANIYOR

VEINUS SİNEMASI
■Filmin Adı

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 1 1-30 - 15.30 - 19.00
ÖLÜM BEKÇİSİ 1 41-00 - 2 1.15
MASKELİ BEŞLER KIBRIS 19.00 - 2 1.00

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



12 Şubat 2008 Salı Gemlik KBrffe» Sayfa -|q

Gemlikspor: 0 Duaçınar: 0

GEMLİKSPOR

Seyfettin ŞEKERSOZ 
Birinci Küme A 
Gençler 6. grupta 
Gemlik'te oynanan 
maçta Gemlikspor 
ile Duaçınar 
yenişemeyerek 
puanları 
paylaştılar 0-0 
İki takımında 
yakaladıkları gollük 
pozisyonları 
cömertçe harcadığı 
maç zevkli ve 
heyecanlı geçti. 
90 dakika sonunda 
beraberliğe razı 
gözüken taraflar 
sahadan birer 
puan alarak 
ayrıldılar. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk

HAKEMLER:
Şükrü Baş (7) 
Ekrem Durmaz (7) 
Cihan Doğanay (7) 
GEMLİKSPOR : 
Servet (6) Rafet (6) 
Mehmet (3) (Cüneyt 
4) Faruk (6) Haşan

(6) Cihangir (5) 
Veda (5) Adnan (5) 
Adem (4) (Mutlu 4) 
Burak (5) 
Muharrem (5) 
DUAÇINAR : 
Eray (5) Ercan (5) 
Kahraman (5) Nuh

(5) Yasin (5) Osman
(5) Recep (5)

Muhammet (5) (6) Ferdi (4)
Mehmet (4) Emrah (Halim 3)

İznikspor: 3 Maliyespor: O
■■ir

o

Seyfettin ŞEKERSOZ
Birinci Küme A 
Gençler 1. grupta 
mücadele eden 
İznikspor, Gemlik'te 
oynadı Maliyespor'u 
ikinci yarıda attığı 
gollerle 3-0 yendi. 
Zevkli geçen ilk 
yarıda iki tarafta gol 
bulamayınca devre 

0-0 kapandı. İkinci 
yarıya iyi başlayan 
taraf İznikspor oldu. 
53 dakikada Onur'la 
1-0 öne geçen yeşil 
beyazlı İznikspor, 
75'de Kerim'le 
durumu 2-0‘yaptı. 
Maçın bu skorla 
bitmesi beklenirken 
oyuna ikinci yarıda 
giren Aykut attığı 

şık golle durumu 3-0 
yaptı ve 90 dakika 
bu skorla kapandı.

SAHA :
Gemlik Atatürk
HAKEMLER:

Muhsin Şahin (8) 
Tuncer Kurt (8) 
Mehmet Karagöz (8) 
İZNİKSPOR : 
Semih (5) Yusuf (5) 
Mustafa (5) Ethem 
(6) İlkay (6) Mehmet 
(6) Yalçın (4) (Aykut 
5) Samed Ballık (4) 
(Ersoy 4) Kerim (6) 
Onur (7) Necati (6) 
(Hasar 1)

MALİYESPOR : 
Can (4) Cihan (4) I 
Erkut (4) Ragıp (4) 
Ferhat (5) Serhat (5) 
Mesut (4) (Rıdvan 3) 
Kadir (5) Seçkin (4) 
(İzzet 4) Ferdi (5) 
Kerem (4) (Aykut 4) 
GOLLER : Dk. 53 
Onur, Dk. 75 Kerim, 
Dk. 88 Aykut 
(İznikspor)
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gençler Basketbol 
maçında 
Gemlikspor güçlü 
rakibi Robert 
Bosch’a 42-86 
yenildi.
Tecrübeli ve alt 
yapısı güçlü bir 
takam olan Robert 
Bosch karşısında 
mücadele etmesine 
rağmen farklı 
yenilen Gemlikspor, 
ilk 10 dakikayı 
27-5 gibi açık farkla 
yenik kapadı. 
İkinci periyotta

farkın açılmasını 
önleyemeyen 
kırmızı beyazhlar 
ikinci 10 dakikayı 
da 46-18 yenik 
geride kapadılar.

Üçüncü periyotta 
28-62 olan 
skor son periyotta 
Robert Bosch'un 
86-42 üstünlüğüyle 
kapandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef, 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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. 51745 21-122 
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -1,11 
Su Arıza ’ Yalnyz 185

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 5131053
C.SaycıYrd. 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 5İ 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 ()0
Sahil Qev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi P14 1U oo
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

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 Ukitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 3Ö33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

12 Şubat 2008 Salı 
BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 14 

Tel: 513 0143 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2977 

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 MERKEBİNDE

İM ;

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
• GİRİŞ ÇELİK KAH
* KAPAU DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN

* PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 1
• 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 kensine alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 

SANAYİ KURULUŞLARINA
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

25Ykr.u Şubat 2008 Çarşanıbawww,gemiikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Bursa’nın yeni Valisi Şahabettin Harpııtlu’nun ilk hizmeti yol olacak

“Gemlik Mudanya yolu genişletilecek”
Bursa’ya yeni atanan Vali Şahabettin 

Harputlu dün ilçemizi ilk kez ziyaret etti. 
Hükümet Konağı önünde Kaymakam Meh 
met Baygül, Belediye Başkanı Mehmet Tur 
gut ve daire müdürleri tarafından karşı 
lanan Vali Harputlu, Kaymakamlıkta ilçe ile 
bilgiler aldı. Daha sonra Belediyeyi ziyaret 
eden Vali Harputlu, 11 Eylül Iköğretim 
Okulu’nu ziyaret etti. Okullarında ilk kez 
Vali gören öğrenciler, Harputlu’ya ‘Neden 
Vali oldunuz’ diye sordular. Sayfa 3’de

a w ■ Bursa E tipi Kapalı 
Cezaevinde tutuklu önünde bulunan damadını ziyaret 
eden Hüseyin Çelik adlı soygun şahsın cezaevi önüne

park ettiği aracı soyuldu. 
Öğrenildiğine göre, Bursa 
Balat Mahallesi’ndeki \ 
cezaevine gelen Çelik, 
16 ZJ 768 plakalı özel

aracını cezaevinin önüne 
parkettikten sonra yakın
larının ve kendisinin 
eşyalarını bagaja koydu. 
Çelik, anahtarı sol

tekerleğin üzerine 
bırakarak cezaevine 
girdi. Çıkışta aracının 
soyulduğunu görünce 
polise başvurdu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış akpet
Valinin ziyareti

Bir süre önce beklenmedik bir şekilde Bursa 
Valiliği’ne atanan Şahabettin Harputlu, dün ilçe 
mizi ziyaret etti.

Yanında İl Milli Eğitim Müdürü Necmettin Esen 
ile birlikte gerçekleşti bu ziyaret.

Vali'nin Bursa'ya atanmasıyla birlikte ulusal 
basında bazı yazıları okumuştum.

Bunlar Vali Harputlu'nun bir konuşmasından 
alınan sözlerdi ve bir Cumhuriyet Valisi'nin 
söylemesi gereken cümlelerdi.

Bende ki ilk intiba buydu.
* Sonra birgün İlçe Kaymakamımızı ziyaretimde, 

yeni Valinin çok çalışkan bir kişi olduğunu duy
dum. Vali’yi öven sözlerdi bunlar, Dev.sayfa 5’de

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Dörtyol Mevti GemlltyBureö >0^24 513 30 33 
foto: 0.224 513 5101 -0.533 437 36 63

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ 

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI 
€VL€R€ VE İŞV€RL€RİN€ 
VAKİT SEAVİSİMİZ OLUP 

TELEFON AÇMANIZ VETEALİDİA.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sizlerl 
istasyonumuzda, ağırlamaktan mutluluk duyarız.

gemiikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Sorgulamak mı? O da ne?
Toplum olarak dumura uğradık..
Bırakın sorgulamayı basit olaylar karşısında 

bile nasıl davranacağımızı bilemiyoruz..
Düşünme yeteneğimizi yitirdik.. Elbirliğiyle 

sadece tüm değerleri üretmeden tüketen konu
muna düşürüldük..

Aşağıda okuyacağınız yaşanmış öyküler ne 
hale geldiğimizi gözler önüne seriyor..

Kalp ameliyatı oldum. 4 ay rapor aldım ve bu 4 
ayın sonunda rapor paramı almak için Fatih 
SSK'ya gittim. Klasik bir şekilde eksik evrakları 
parti parti söyledikleri için 3 gün uğraştım ve 
büyük gün geldi. Param hesaplanıyor.

Bankodayım, sorular geldi:
- Hastanede yattın mı ?
- Herhalde abi, dedim, henüz evlerde kalp 

ameliyatı yapamıyorlarmış.
Hiç yorum yapmadı ve 2. soruya geçti:
- Çıktın mı peki? Ve ben dumur...
- Hayır, hala akşamları işten sonra yatmaya 

hastaneye gidiyorum. Ve kafamı duvarlara 
vurduracak soru geldi.
Espri bile anlamaktan aciz bu adam sordu : 
- İstanbul'da kimsen yok mu yahu.
Niye hastanede kalıyorsun ki hala?

Geçen gün aksam vakti dolmuşta gidiyorum, 
arkadan teyzenin biri bağırdı:

- 'Evladım şu sarı kamyonetin yanında indiri 
ver.'

Dolmuş şoförü dumur olmuş bir vaziyette: 
- İyi de teyze, o kamyonet hareket halinde, 

nerde duracağını nerden direyim...
*****

Geçen yıl Bursa Terminali'nde otobüsümü bek
liyordum. Bu arada ilginç bir olaya tanık oldum. 
Adamın teki karısını İstanbul'a yollamak için bir 
otobüs firmasından bilet almıştı. Fakat otobüs 
firması adama ayırdığı bileti başkasına satmış. 
Adamda bu sinirle gişede görevli olan memura 
şu şekilde bağırıyordu:

- 'Hepinizi şikayet ederim ben onu bunu anla
mam. Karımı öpe öpe götüreceksiniz İstan- 
bul'aaaaa...'

*****
Arkadaşımla Taksim'de takılıyoruz. Bir adam 

ağlayan çocuğunu susturmaya çalışıyor. Yanında 
da bir polis var; sonra adam çocuğa dedi ki:

- 'Sus yoksa seni polise veririm.'
Yandaki polis de bir delleıydi:
- 'Lan geri zekalı, biz adam mı yiyoruz da bize 

veriyon çocuğu?
*****

Bir gün İzmir' de belediye otobüsünde gidiyo 
ruz arkadaşlarla. Bizim arkadaş boş yer buldu ve 

' oturdu. Sonraki durakta da eli bastonlu yaşlı bir 
amca geldi. Arkadaş da kılhğına adama yer ver
medi. Adam o arkadaşın oturduğu koltuğun yanı
na geldi ve ayakta arkadaşın yer vermesini bek
liyor. Fakat arkadaş yerini vermedi.

Neyse adamcağıza da yazık, bastonu otobüs 
hareket ettikçe bir o tarafa'bir bu tarafa kayıyor. 
Arkadaş dayanamadı ve yaşlı amcaya:

- 'Amca bastonun ucuna lastik takarsan kay
maz' dedi. Adam şöyle baktı, sonra;

- 'O lastiği zamanında baban taksaydı şimdi 
sen olmazdın, ben de orada oturuyor olurdum' 
deyince bütün otobüs koptu.

Arkadaş o gün bu gündür belediye otobüsüne 
binmez.

Bir gün arkadaşla dolmuş bekliyoruz. Üst geçit 
var ama kendi halinde bir kadıncağız yayaya kır
mızı yanarken caddeden geçmeye çalışıyor. Üst 
geçidin altında beklemekte olan polis otosundan 
şöyle bir anons yapılıyor:

- Hanım nireeee, hânım nireee?
Teyzeden cevap:
- Eltimgileee, beyimin haberi var. Sana ne kiii.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaretlerinde okulla 
rının bahçesine 
oyun parkı isteyen 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri istekleri 
ne kavuşmanın 
sevincini yaşıyorlar. 
Okul Müdürü ile 
Rehber öğretmen
lerinin nezaretinde 
öğrencileri Meclis 
Salonunda misafir

eden Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
onların isteklerini 
yapma sözünü ver
mişti. Okul bahçe
sine konan kaydırak
larda eğlenen öğren
ciler uzun kuyruk 
oluşturarak kay
manın zevkini 
çıkartıyorlar.
BAŞKAN 
AMCALARINA 
TEŞEKKÜR 
Polikap firmasından 
belediye tarafından

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI

Bahkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik 

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÖMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otopdrklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 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

alınan kaydıraktan 
kaymanın zevkini 
yaşayan öğrenciler, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
teşekkür etmeyi de 
ihmal etmediler. 
GERİ DÖNÜŞÜM 
İSTİYORUZ 
Öte yandan aynı 
ziyarette Belediye 
Başkam'ndan bir 
başka isteklerinin 
de okul bahçesine 
Katı Atık Ğeri 
Dönüşüm kutu

larının konmasını 1 
isteyen öğrenciler, I 
bu konuda da 
Başkan Mehmet 
Tur gut'tan destek 
beklediklerini dile 1 
getiriyorlar. Gemlik 
teki tüm okulların 
aynı isteklerle okul 
larına geri dönüşüm 
kutuları istemeleri 
öğrencilerin çevre 
bilincini kazanmaları 
yönünde yardımcı 
olacağı görüşünü I 
savıftruyorlar.

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

http://www.baytasinsaat.com.tr
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Bursa’nın yeni Valisi Şahabettin Harputlu’nun ilk hizmeti yol olacak 

fj^Gemlik Mudanya 
yolu genişletilecek”

YazıYORUM
Diş Hekimi

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şahabettin Harputlu 
Bursa'ya atanmasın
dan sonra başlattığı 
ilçe ziyaretlerini Gem 
lik'e gelerek sürdürdü. 
Beraberinde İl._ 
Milli Eğitim Müdürü 
Necmettin Esen ile 
birlikte önce Kayma
kamlığa gelen 
Vali Harputlu'yu 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
İlçe Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı Şe 
fik Ünal, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal Kurt 
ile birlikte daire 
müdürleri karşıladı. 
Kaymakamlık maka 
mında Gemlik'i ilgilen 
diren ilk müjdeli habe 
rini veren Vali Harput 
lu, Mudanya ile Gemlik 
arasında ulaşımı sağla 
yan yolun yetersizliği
ni gördüğünü ve 
mutlaka genişletilerek 
yapılması için bu 
yıl içinde çalışma 
başlatacağını söyledi. 
GEMLİK ÇOK 
ÖNEMLİ BİR İLÇE 
Mudanya ilçesini ziya 
retinin ardından Kur 
şunlu üzerinden Gem 
lik'e geldiğini anlatan 
Vali Harputlu, yolun 
yetersizliğini gördüğü 
nü ve yaz aylarında bu 
yolun yaşanacak stre
si çekemeyeceği gibi 
standartlara da uygun 
olmadığından hiç kim
senin talebi olmaması
na rağmen yolun vila 
yet ve İl Özel İdare ile 
Karayollarının da katkı 
larıyla mutlaka yapıla
cağı sözünü verdi. 
Gemlik'in sorunları ve 
sıkıntıları hakkında 
Vali Harputlu'ya bil
giler veren Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
98 bin nüfuslu ilçenin 
yaz aylarında yaklaşık 
250 bin nüfusa ulaştı 
ğını belirterek belde ve 
köylerin durumları 
hakkında bilgiler verdi. 
Gemlik'in Bursa'nın 
yanı sıra Türkiye'nin 
de çok önemli bir ilçe
si konumunda olduğu
nun bilincinde olduk
larının söyleyen Vali 
Harputlu,' "Gemlik 
sanayisiyle, serbest 
bölgesiyle ve liman
larıyla vazgeçilmez bir 
ilçedir. Burada çok faz 
la iş gücüne ihtiyacı 
mız var, bu iş gücüde

ülkenin geleceğini 
sırtlanacak olan genç 
ve dinamik 
gençlerimizdir" dedi. 
İkinci dönem öğrenim 
yılının başlaması nede 
niyle Gemlik'e hem 
ziyaret hem de eğitim 
hakkında bilgiler 
almak için ziyarette 
bulunduğunu söyle 
yen Vali Harputlu'ya 
okullar hakkında da 
bilgi veren Kaymakam 
Baygül, halen ilçede 
ortalama 200 ders iik 
sıkıntısının olduğunu 
söyledi. Köylerin içme 
suyu ve yol 
ihtiyaçlarının bulun
madığını da bildiren 
Baygül, yanan Atatürk 
Okulu’nun binasının 
belediye tarafından 
yıkılarak aslına uygun 
olarak yenisinin 
yapılacağını söyledi. 
Sunğipek içinde yer 
alan Milli Eğitime ait 
binalarda üç adet lise 
oluşturulacağını da 
bildiren Kaymakam 
Baygül, binaların 
yapımıyla ilçenin on 
yıllık derslik sıkıntısı 
nın da ortadan kalka
cağını vurguladı.
Devletin millet için var 

olduğunu ve devlet me 
murunun da her sabah 
"Ben devletim ve mil
letim için bugün neler 
yapabilirim" düşünce
siyle hareket etmesi 
gerektiğini belirten 
Vali Harputlu, "Bu gün 
git yarın gel anlayışın
da olup insana tepe
den bakan kişi olma
malıyız, vatandaş dev 
let dairesinde yakınlık 
ister, bunu göremezse 
bir daha düşüncesini 
iyi yönde değiştirmez" 
şeklinde konuştu.
Vali Harputlu, Kay 
makamlık'ta Jandarma 
ve Emniyetin de 
sorunları hakkında 
bilgi aldıktan sonra 
Belediye binasına 
geçti.
İKİNCİ ZİYARET 
BELEDİYE OLDU 
Burada Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut ve 
çalışanlar tarafından 
karşılanan Vali Harput 
lu, belediye girişinde 
asılı bulunan ilçeye 
hizmet etmiş belediye 
hakkında başkan Tur 
gut'tan bilgiler aldı. 
Gemlik'in Bursa'nın en 
huzurlu ve hizmet gö 
ren ilçelerinden biri 

olduğunun bilindiğini 
söyleyen Vali Harput - 
lu, "Gemlik sadece 
belediye hizmetleri ile 
değil, halkının sosyal 
ve kültürel etkinlikleri 
ve eğitime olan katkı 
larıyla hizmet veren bir 
belediye başkanı 
tarafından yönetildiği
ni iyi biliyoruz" dedi. 
Gemlik'in girişinde 
yaşanan ölümlü kaza 
lar nedeniyle de alt 
geçitli kavşak düzen
lemesi yapacaklarını 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Sizin daha 
önce görev yaptığınız 
yerlerde nasıl iyi hiz 
metler verdiğinizi bili 
yoruz, Bu hizmetlerin 
Gemlik içinde yapıla
cağından kuşkumuz 
yok" diye konuştu. 
Belediye ziyaretini 
tamamlayan Vali Şaha 
bettin Harputlu, daha 
sonra 11 Eylül okulu 
yanında yapılan bele 
diye hizmet binasına 
giderek başkan Meh 
met Turgut'tan bina 
hakkında bilgi aldı. 
Mart ayı sonunda 
yıkılarak yenisinin 
yapılacağı 11 Eylül 
İlköğretim Okulu'na 
geçen Vali Harputlu, 
Okul Müdürü Mehmet 
Duran'ın nezaretinde 
ders görmekte olan 
4/A sınıfına girerek 
öğrencilerle 
sohbet etti.
Öğrencilere büyüdük
lerinde hangi mesleği 
seçeceklerini soran 
Vali Harputlu, nedenini 
de sorarak onlardan 
ülkeleri için faydalı 
insanlar olmalarını 
istedi. Öğrencilere 
"Okulunuza ya da 
sınıfınıza hiç Vali geldi 
mi?" diye soran 
Harputlu, "Hayır" 
cevabını alınca çok 
memnun oldu ve 
"O halde sizler 
şanslısınız" dedi. 
Öğrencilerin "Neden 
Vali oldunuz?" 
sorusuna muhatap 
olan Vali Şahabettin 
Harputlu, "Ülkemi ve 
milletimi çok seviyo
rum. İnsanların sıkın
tılarını gidermek ve 
onları mutlu etmek 
beni de mutlu ediyor" 
cevabını verdi.
Ziyaretini tamamlayan 
Vali Şahabettin 
Harputlu daha sonra 
Gemlik'ten ayrılarak 
Bursa'ya gitti.

MHP yazık oldu....
Milliyetçi Hareket Partisi, yükselen parti 

durumunda idi.....
Türkiye’nin içinde bulunduğu güç gün

lerde yükselen milliyetçi akımların bu par
tiye doğru yönlenmesinden kaynaklanı 
yordu..

Genç Cumhuriyeti yıkmak isteyen yobaz 
gruplar, öte yandan yıllar sonra bir ayrılık 
çılık hevesine giren, terör estiren, hadi 
kurun desen hiçbir şeyleri olmayan, açlık
tan nefesleri kokacak, aç ve işsiz kalacak 
bir bölgenin insanları birkaç kişinin kapris
leriyle sürüklendikleri bu çıkmazda karşı 
larında bu gün için parti olarak Milliyetçi 
Hareket partisini görüyorlardı...

Ama güvendiğimiz dağlara kar yağdı. 
Milliyetçi Hareket partisi intihar etti, kendi 
kendini bitirdi..

Büyük bir basiretsizlikle, bence ne yap
tığını bilmeden bir rüzgara kapılıp gitti.

Önce kürsülerden ip atanlar Cumhur 
başkanı seçiminde AKP’ye destek oldular, 
arkasından Türban yasası ile genç Cumhu 
riyetin temellerini kundakladılar.

Bu da yetmezmiş gibi emekli subay 
derneği üyeleri subaylara, kısaca göz be 
beğimiz ordu mensuplarına hücum ettiler.

Küfrettiler, saldırdılar..
Hiçbiri yakışmadı, hepsi bir birinden 

kötü.
Bu durumda aklı başında olan, yanlış 

yolu gören, oy için değil ilkeleri ile bu 
vatana bağlı evlatlar utanarak partiden 
ayrılmaya başladılar.

İlçemizde Çok güzel bir örnek; Sayın 
EMİN BORA..

Bütün ömrü bu ilçe ve vatanı için çalış
malarla geçmiş, doğruları söylediği için 
sevimsiz görülmüş (Benim gibi), akçeli 
işlerle ilgisi olmayan bir basın silahşörü..

Önce ben Özcan Vural olarak bu 
hareketinden dolayı kutlarım.

Kendine yakışanı yapmış..
Ben de bu parti üyesi olsa idim üzüle 

rek ve utanarak ayrılırdım.
Bizler köşe yazarları, (daha doğrusu 

ben) hiçbir siyasi partiye angaje değilim.
Yaşam sürecinde seçimlerde değişik 

partilere oyumu kullandım...
Belediye seçimlerinde parti değil, 

becerikli, bu işi iyi yapacak, akçeli işleri 
olmayan, eşinin dostunun, kendi partisinin 
adamlarının arazilerini kıymetlendirme 
çalışmalarına girmeyen, halkla bir olan, 
sokaklarında yürüyen, başkanların 
seçilmesini istiyorum..

Bunun içinde 74 yaşında ucundan, 
kenarında siyasete girip, yazılar yazıyo
rum.

Beğenen beğenir, beğenmez ama inanın 
ki hepsi doğru, hepimizin iyiliği için..

Milliyetçiler partinize de, size de bence 
yazık oldu.

Koca bir çınar bir kaç yobaz oy için 
yıkıldı.

Alpaslan Türkeş’inde Albay olarak 
kemikleri sızlıyordun.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
Gemlik KSrffez

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Engelsiz Sivil 
Güçbirliği Platformu tanıtıldı

Bursa Belediyeler 
Birliği, Bursa 
Zihinsel Özürlüler 
Bakım ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi Yaptırma ve 
Koruma Derneği ve 
Dr. Ayten Bozkaya 
Spastik Çocuklar 
Derneği'nin ortak
laşa gerçekleştirdik
leri, 'Bursa Engelsiz 
Sivil Güçbirliği 
Platformu Projesi' 
düzenlenen toplantı 
ile katılımcılara 
tanıtıldı.
'Bursa Engelsiz Sivil 
Güçbirliği Platformu 
Projesi' kapsamında 
düzenlenen ilk 
etkinlik olan 'Sivil 
Toplum Kuruluşla 
rının Yerel ve Merke 
zi Karar Politikala 
rina Katılımı' konulu 
seminer gerçekleşti. 
Düzenlenen semi
nere konuşmacı 
olarak, T.C. Başba 
kanlık Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı 
Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Daire 
Başkanı Sermet 
Başaran, Türkiye 
Sakatlar Konfede 
rasyonu Başkanı 
Zülfikar Akar, 
Osmangazi Belediye 
Meclis Üyesi 
Mustafa Yılmaz ve 
Proje Koordinatörü 
Ali Gülbay katıldı. 
Seminerin açılış 
konuşmasını yapan

Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, engelli 
vatandaşların 
toplumun kanayan 
yarası olduğunu, 
engellilerin sorun
larının çözümünün 
ancak toplumun bir
likte hareket etmesi 
durumunda 
mümkün olacağının 
altını çizdi. Altepe, 
"Merkezi hükümetin 
de çok önem verdiği 
bir konu olan 
engellilerimizin 
sorunlarını, sosyal
MClUUijfcuııın 

anlayışı içerisinde 
çözmeye çalışıy
oruz. Toplumdan 
soyutlanan, iletişim
den uzak büyük bir 
engelli kesimi var. 
Bu kişileri tekrar 
topluma kazandır
mak için onlarla 
iletişim kurmamız 
şart" şeklinde 
konuştu. Belediye 
olarak engellilere 
önem verdiklerini 
vurgulayan Altepe, 

"Göreve geldiğimiz
den beri engelli 
vatandaşlarımızın 
sorunları üzerine 
hassasiyetle yak
laşıyoruz. Engelli 
merkezleri, bakım 
merkezleri ve engel
li spor kulübü açtık. 
Amacımız, hiçbir 
engelli evde otur
masın. Onları 
topluma yeniden 
kazandırmak için 
çalışıyoruz" dedi. 
Uygulamaya konu
lan proje hakkında 
bilgi veren Proje 
Krv>rrlinafnrıi
Osmangazi Beledi 
yesi Avrupa Birliği 
Koordinasyon 
Merkezi Sorumlusu 
Ali Gülbay, 'Bursa 
Engelsiz Sivil 
Güçbirliği Platformu 
Projesi' sayesinde, 
Bursa genelinde 
engelliler ile 
ilgili çalışan 
kurumların 
birleştirilmesi aşa
masında destek 
verileceğini belirtti.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
İnşaat Mühendisleri 
Odası'na (İMO) 
'kaçak yapılaşma ile 
mücadele' konusun
da destek vereceği
ni söyledi.
Yapılan genel kurul
la yeni dönem çalış
malarına başlayan 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şube 
Başkanı Necati Şa 
hin, yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Hikmet 
Şahin'i ziyaret etti. 
Kütahya, Bilecik, 
Yalova ve Bursa'yı 
içeren bölgede faali 
yet gösteren odanın 
yaklaşık 2 bin 500 
üyesi bulunduğunu 
kaydeden ve bu yıl 
bir ilke imza atarak 
yönetim kurulunun 
yedek üyelerle bir
likte 14 kişiden oluş 
turuldugunu ifade 
eden Necati Şahin, 
çalışmalarında 
öncelikli olarak 
kaçak yapılaşmayla 
mücadeleye ağırlık 
vereceklerini anlattı. 
"Kaçak yapılaş
manın Bursa'da bir 
kangren olduğunu 
düşünüyoruz" diyen 
İMO Bursa Şube 
Başkanı Necati 
Şahin, bu nedenle 
ilgili meslek 

odalarının yerel 
yönetimlerle işbirliği 
içinde çalışması 
gerektiğini vurgu
ladı. Şahin, 
konunun daha 
detaylı irde
lenebilmesi için 
kaçak yapılaşmaya 
karşı bir zirve 
toplantısı düzenle
meyi de planladık
larını söyledi. Kaçak 
yapılaşmanın durdu
rulması konusunda 
hazır beton sek
töründe çalışanlara 
da görev düştüğünü 
anlatan Necati 
Şahin, "Kaçak 
yapılaşma amacını 
güden kişilerin 
henüz çalışmalarına 
başlamadan önlen
mesi gerekiyor. Bu 
konuda siyasi 
iradenin net olarak 
ortaya konması 
halinde gerek bürok 
rafların gerekse 
meslektaşlarımın 
titizlikle çalışacağı
na inanı yorum" 
diye konuştu.

Bursa Büyükşehir | 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, yeni 
dönemde önemli 
başarılara imza ata
caklarına inandığını 
belirtti. Hizmetlerin 
doğru bir anlayış 
içerisinde sürdürül 
mesi halinde iki 
Şahin döneminde 
bu soruna çözüm 
bulunacağına 
inanıyorum" dedi. ■ 
Kaçak yapılaşma 
konusunda bugüne 
kadar olduğu gibi 
bundan sonra da 
üzerlerine düşen 
görevi yapmaya 
hazır olduklarını 
anlatan Başkan 
Şahin, "Bir tane 
Bursamız var.
Bursa günden güne 
gelişiyor ve değişi 
yor. Bu değişim ve 
gelişim içerisinde 
Büyükşehir 
Belediyesi ile İnşaat 
Mühendisleri Odası 
ortak çalışmalarda 
buluşacaktır" 
şeklinde konuştu.

AKP CargilFe aftan vazgeçmiyor
ABD'li Cargill'in 
Bursa Orhanga 
zi'deki nişasta fab
rikası tarım arazisi 
üzerinde bulunuyor. 
AKP tarımsal arazi 
üzerine tesis kuran 
Cargill için iktidarı 
boyunca üçüncü kez 
yasa değişikliğine 
gidiyor. Önceki affı 
Ahmet Necdet Sezer 
veto etmişti 
Anayasa 
Mahkemesi'nin, 
Cargill'i kurtarmak 
amacıyla tarım dışı 
amaçla kullanıma 
açılmış tarımsal 
arazilere af öngören 
yasa maddesinin 
yürürlüğünü durdur
ma kararı devam 
ederken,

AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
Cargill'i kurtarmak 
için aynı maddeyle 
ilgili yeni bir 
yasa teklifi hazırladı. 
Karapaşaoğlu'nun 
yasa teklifi 
TBMM Tarım 
Komisyonu'nda 
14 Şubat Perşembe 
günü görüşülecek. 
Cargill'i kurtarmak 
için AKP iktidarı 
döneminde 
üçüncü kez yasa 
değişikliğine 
gidiliyor.
2004'te gerçekleş 
tirilen ilk yasal 
düzenleme, tarım 
dışı amaçla 
kullanılmaması 

gereken tarım 
arazileri üzerine 
kurulan tesisler için, 
altı aylık sürede 
gerekli işlemleri 
yaptırmak kaydıyla 
af öngörüyordu. 
Yerel yönetimlerin 
karşı çıkmaları ve 
yargı kararları 
nedeniyle Cargill 
ilk düzenlemeden 
yararlanamadı. 
Bunun üzerine 
Karapaşaoğlu 
Cargill'i kurtarmak 
için 2006 yılı şubat 
ayında ikinci bir 
yasa teklifi verdi. 
Eski Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer tarafından 
veto edilen bu 
yasa, TBMM Genel

Kurulu'nda 
2007 yılı ocak 
ayında yeniden 
görüşülerek 
yasalaştı. Anayasa 
Mahkemesi ise 
19 Şubat 2007'de, 
kanunun Cargill'i 
kurtarmayı 
amaçlayan geçici 
3. maddesinin 
yürürlüğünü 
durdurdu. Bu 
madde, Cargill'in 
tarım arazisi üzerine 
yaptığı tesislerin 
yıkılmaktan 
kurtarılması için 
şirkete üç yıl 
süre kazandırıyor. 
Karapaşaoğlu'nun 
son teklifi, af 
niteliğindeki geçici 
3. maddeye 'tarımsal

bütünlüğü bozma
ma' koşulunu 
içeren ibare ekliyor. 
Teklifin gerekçe 
sinde, Anayasa 
Mahkemesinin 
2004'te çıkarılan bir 
önceki af düzen
lemesinde 'tarımsal 

bütünlüğü bozma
ma' koşulu bulun
duğu için maddeyi 
iptal etmediğine 
dikkat çekilerek, 
geçici 3. maddeye 
de aynı yönde 
hüküm konulduğu 
belirtildi.
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Bursanın yeni valisi ilçemize 
ilk kez geliyordu.

Valiler bu ziyaretlerinde 
Kaymakamlardan ilçe hakkında 
bilgiler alır, sorunları dinler, 
çalışma programlarını bunlara 
göre düzenler.

Vali Harputlu, sanırım 
Mudanya dan geliyordu veya 
daha önce Kurşunlu Güzelyalı 
arasındaki yolu görünce 
Gemliklilere güzel bir müjde 
vermiş.

Gemlik Mudanya yolunun 
Valilik, İl Özel İdare ve 
Karayolları tarafından 
genişletileceğini söylemiş.

Vali, “Bu yol yaz aylarınında 
yetersiz kalır” demiş.

Doğru demiş.
Bundan sonra bize bekle

mek ve verilen sözün yerine 
getirilmesini takip etmek 
düşüyor.

Basın olarak bu görevi halk 
adına biz yapacağız.

Çünkü, geçmiş yıllardaki 
tecrübelerimden biliyorum, 
birçok Vali, Gemik’e geldiğinde 
birçok sözler verildi. Ama bun
ların birçoğu yerine getirilmedi.

Aklımda kalanlardan biri 57.

Valinin ziyareti

Hükümet döneminde zamanın 
valisi, Küçük Sanayi Sitesi’ne 
alt geçit yapılması için 
Belediye Başkanının makam 
odasında söz vermiş, hatta 
Ankara’ya telefonlar edilmişti...

Dilerim bu söz yerine erken 
gelir.

Neden derseniz..
Biliyorsunuz Mudanya 

Güzelyah’ya yapılan Feribot 
İskelesi nedeniyle Kurşunlu 
Mudanya karayolu önem taşı
maya başladı.

Çok virajlı ve bakımsız olan 
bu yol, eskisi gibiyse çok da 
tehlikeli.

Yeni Valimiz bunu görmüş 
ve genişiletilmesi için Valilik 
olanaklarıyla bu sorunu çöz 
meye karar vermiş.

Bizim için sevindirici.
Bu yol güvenli bir hale 

cjolirse, Gemlik'tiler Yalova 

yerine Güzelyah’dan İstanbul’a 
gitmeyi tercih edebilirler.

Kaymakamımız makamında 
verdiği brifngte, ilçenin 200 
dersliğe ihtiyacı olduğunu 
belirtmiş.

Gemlik gibi büyük bir ilçede 
200 derslik ihhtiyacının bulun
ması büyük bir eğitim sorunu 
dur.

Bunun çözüm yolu da bel
lidir.

Sunğipek Yerleşkesi içinde 
Milli Eğitim Bakanhğı’na 
ayrılan alanların onaranları 
yapılırsa, ilçe içinden buraya 
kaydırılacak okulların boşalttığı 
derslikler, Gemlik’in sıkıntı 
yaşadığı derslik sorununu 
ortadan kaldırır.

Demek sayın Valimiz, 
Gemlik’in eğitim sorununda 
önemli bir yer tutan, derslik 
sorununun çözümü için emir

İn 
verirlerse, bu iş çok kısa 
zamanda çözülür. ı

Çünkü buraya yapılacak 
olan okulların projeleri hazır.

Önemli olan bu yapılar için 
kaynak bulmak.

İl Özel İdaresi bütçesinden - 
kademeli olarak da olsa- 
yapılacak aktarmalar, burada 
inşaatların başlamasına heden 
olur.

İl Genel Meclisi Başkanı 
hemşehrimiz ve eski belediye 
başkanımız.

Bu iş ciddi olarak ele alınır
sa, gelecek öğretim yılında 
Gemlik’te eğitimdeki sıkışıklık 
giderilmiş olur.

Vali Harputlu, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu’nu ziyaretinde 
girdiği bir sınıfta öğrencilere 
sormuş:

"Sizin okulu hiç vali ziyaret 
etti mi?" demiş.

Çocuklar ilk kez bir valiyi 
okullarında gördükleri için 
“Hayır" demişler..

11 Eylül ilköğretim
Okulu öğrencileri yaşamları 

boyunca Vali Harputlu’yu unut
mazlar.

İyi hatırlanmak ne güzel.

SA//^YO
OREON Galanz
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YETKİLİ SATIŞ, MONTAJ & SERVİS 
Uygun Fiyat ve Ödeme koşulları 

Ücretsiz Arıza Tespiti
SERİNCE
ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ

Dar yollara 
minibüs seferi

PROJE - MÜHENDİSLİK

Orhangazi Cad. No: 169 - GEMLİK

513 88 88;

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçe içinde bulunan 
dar ve otobüslerin 
giremeyeceği sokak 
lara sadece Salı 
günleri olmak 
Üzere minibüs 
seferi konuldu. 
Özel Halk Otobüs 
lerini çalıştıran 
Kooperatifin başlat
tığı uygulamada, 
Lise caddesi, Asker 
lik Şubesi, Çukur- 
bahçe. Topçular 
Caddesi, Kayıkhane 
ile PTT önü 
arasında minibüs 
seferleri dün 
itibariyle başlatıldı. 
Vatandaşlardan 
gelen talepler 
doğrultusunda 
kooperatif yönetimi 
tarafından başlatılan 
minibüs seferlerinin

amacı otobüslerin 
girmediği dar ve 
yokuşu olan sokak 
lara özellikle 
Salı günleri«ilçe 
pazarından alış 
verişini yapanları 
taşımak olduğu 
bildirildi.
Her hafta Salı

günleri yapılacak 
minibüs seferlerinde 
Bukart yerine 
ilçe içinde uygu
lanan para geçerli 
olurken parasız 
indirimli kartların 
da gösterilmesi 
halinde geçerli 
olduğu öğrenildi

Gemlik Karfez
gmlk'İN İLK OOHLÜK liftti «ItlTltl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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)evlet KEY ödemek için 1.5 milyon kişiyi arıyor
KEY'de hak Rahibi 
sayısı 5.6 milyona 
ulaşırken, kesintinin 
yapıldığı dönemde 
çalışmış 1.5 milyon 
kişinin kimlik 
numaraları buluna
madı. Bu kişilerin de 
tespit edilmesi 
halinde para 
dağıtılacakların 
sayısı 7 milyonu 
geçecek.
Alınan bilgiye göre, 
Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) 
hesaplarında hak 
sahiplerini tespit 
etmek için yapılan 
çalışmalar sırasında, 
1.5 milyon kişilik 
sırla karşılaşıldı. 
SSK'nın arşiv bilgi
leri üzerinde yapılan 
çalışmalarda, KEY 
kesintisinin yapıldığı 
dönemde çalışmış 
olan 1.5 milyon 
kişinin vatandaşlık 
numarası buluna
madı. Hesapların 
mükerrer, yanlış 
veya hayatını kaybe
den kişilere ait olup 
olmadığı araştırdı 
yor. KEY hak sahip
lerine ilişkin çalış
malar sürüyor.

GERÇEK Mİ, 
HAYALİ Mİ?
KEY hesaplarının 
ödenmesine ilişkin 
yasaya göre, hak 
sahibi tespit 
işlemlerinin şubat 
ayı sonuna kadar 
tamamlanması 
gerekiyor. Geçen 
hafta itibariyle, 
kamu kurulularından 
Emlak Tasfiye 
Fonu'na gönderilen 
KEY hak sahibi 
sayısı 5.6 milyona 
ulaştı. Ay sonuna 
kadar gelecek yeni 
hak sahibi bildirim
leri ile KEY 
ödemelerinden 
yararlanacak kişi 
sayısının en az 6 
milyona ulaşacağı 
tahmin ediliyor. SSK

arşivinde yapılan 
hak sahibi tespit 
çalışmaları sırasında 
ilginç bir durumla 
karşı karşıya kalındı. 
SSK uzmanlarının 
yaptığı çalışmalar 
sonucunda, 
1987-1996 yılları 
arasında çalıştığı 
tespit edilen 1.5 
milyon sigortalının 
vatandaşlık 
numarası buluna
madı.
Bunun üzerine, SSK 
kayıtlarında yer alan 
ancak vatandaşlık 
numarası olmayan 
kişilerin ‘fiktif, mük
errer kayıt veya hay
atını kaybetmiş' sig
ortalılardan oluşa
bileceği ihtimali 
gündeme geldi.

SSK görevlileri 
bunun üzerine, 
KEY kesinti döne
minde çalışmış olan 
1.5 milyon vatan
daşın gerçek 
kimliklerinin peşine 
düştü. Aile bilgileri 
ile yaklaşık 1.5 
milyon kişinin, 
gerçek kişi mi yoksa 
hayali kişi mi olduğu 
tespit edilmeye 
çalışılıyor.
TEMMUZ AYINDAN 
ÖNCE ÖDEME 
MÜMKÜN DEĞİL 
KEY ödemelerinde 
hak sahiplerin ala
cağı tutarları 
hesaplayacak olan 
Emlak Tasfiye 
Fonu'nun Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki 
Sayın, konuyla ilgili 
star'a yaptığı açıkla
mada, alacak tutar
ları ile ilgili hesapla
maların mart ayında 
başlayacağını söyle
di. Yasada, hesapla
malar için kendiler
ine üç aylık süre 
tanındığını ifade 
eden Sayın, hesapla
malar için tüm hazır
lıkları tamamladık
larını belirtti.

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
IMU.WU.RUCU

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Serbest Kürsü
Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Görüntü çok mühim...
Herkesin elinde belinde silahla cirit attığı, 

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

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

Kurtlar vadisi ve ona benzer şekilde silah 
lı çatışmaların, sözüm ona ortada” makul 
bir neden” olursa cinayet işlemenin kabul 
göreceğinin anlatıldığı dizi ve filmler mil- j 
letin beynine işledi.

Defalarca yazdılar, programlar yaptılar, 
uyardılar; “Görerek öğrenme” üniversiteler 
de ders olarak okutulmaktadır.

Psikoloji’de bilinen bir gerçektir dendi. 
Hiç umursamadılar.

Önemli olan vatandaşın canını,malını kay
betmesi, toplumun yozlaşması ve mutsuz 
olması değil, para kazanmaktı, reytingdi, 
reklam vs. idi.

Okullarda öğrencilerle yapılan Tv. röpor
tajlarında gençler her okulda çetelerin oldu 
ğunu, bunların biri birleriyle çatıştığını, di 
ğer öğrencileri ve hatta öğretmenleri kor 
kuttuğunu, sindirdiğini anlatırken “Kurtlar 
vadisi”nden ve Polat karakterinden ne ka 
dar etkilendiklerini anlattılar, bunlar gaze 
telerde var.

Çocuklar ve gençler arasında yapılan 
araştırmalarda “Polat “ en çok etkilendik
leri karakter olarak görülüyor.

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

Bugün Türkiye tam bir kaos görün
tüsünde ve şiddete açık durumda iken yeni 
Kurtlar vadisi benzeri dizilerin göster
ilmesini istemek veya buna izin vermek 
kadar büyük hata olamaz..
Avrupa ülkeleri ve Amerika’nın “İnsan- 1 

ların, gençlerin olumsuz etkilendiği filmler? 
tiyatro oyunlarını yasakladığı” bilinen bir 
şeydir.

Amerikanın kendi ürettiği bir çok filmi 1 
üçüncü dünya ülkelerine sattığı ama kendi 
içinde gösterime izin vermediğini yine bili-, 
nen bir husustur.

Bilerek yapılmaktadır..
Ailelerden gelen mektuplarda endişeler i 

görülüyor.
Bir defa daha hatırlatmak istedim

K fiŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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5 yılda 625 bin iş yeri kepenk kapattı
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası'nı 
(BESOB) ziyaret 
eden AKP Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı, 2002 ile 
2007 yılları arasında 
625 bin iş yeri 
kapanırken, 1 milyon 
27 bin esnafın da iş 
yeri açtığını söyledi. 
Türkiye'de ilk defa 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
da katılımıyla esnaf 
şurasının toplana 
cağını belirten Kızıl 
cıklı, sorunların ele 
alınıp çözüm üretile
ceğini kaydetti. 
AKP Bursa Millet 
vekili Sedat Kızılcık 
lı, BESOB Başkanı 
Arif Tak'ı makamında 
ziyaret ederek, 
esnafın sıkıntılarını 
dinledi. Oda başkan- 

larının da hazır 
bulunduğu ziyarette 
konuşan BESOB 
Başkanı Arif Tak, 
K-2 belgelerinden 
dolayı kamyoncula 
rın büyük sıkıntı ya 
şadığını dile getire 
rek, "Kamyoncular, 
28 Şubat gününe 
kadar bu belgeleri 
halledemeseydi 5 
milyar sıkıntı yaşaya 
çaktı. Bu sıkıntıları 
ortadan kaldırmak 
için Ulaştırma Baka 
m Binali Yıldırım ile 
görüştük. Bu belge 
leri bulundurma zo 
runluiuğunu 31 Ara 
lık'a kadar ertelemiş 
olduk. 1.5 milyon 
araç sahibini bu 
sıkıntıdan kısmen 
kurtarmış olduk. Bu 
konuyu bir nebze çö 
züme ulaştırdık.

Milletvekillerimiz elin 
den geleni yapıyor. 
Esnaf ve sanatkarla 
rın içinde bulunduğu 
sıkıntıları Başbakanı 
miza da anlattık. 
Başbakanımız da 
ilgili bakanlıklara tal
imat vererek, gereği 
nin yapılmasını iste
di. Esnafın sorun
larını ortadan kaldır
mak için Şubat ve 
Mart ayında önemli 
toplantılar yapaca 
ğız. Bu toplantıları 
miza Halk Bankası, 
Hazine, Devlet Plan 
lama Teşkilatı ve 
ilgili kurumlar katıla
cak. 15-16-17 
Ocak'ta da Kocae 
li'de esnafın sorun
larının ele alındığı 
bir toplantı düzen
lenecek" dedi. 
2008-2009 yıllarında 

esnafın sorunlarının 
büyük kısmının orta 
dan kaldırılacağına 
inandığını vurgu
layan Tak, "Bu konu
da ümitliyim. Sanayi 
ve Ticaret Bakanı 
Zafer Çağlayan ile 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik elinden 
geleni yapıyor. Esnaf 
ve sanatkarları hiç 
kimse bir kenara ite- 
mez. Nüfusun yüzde 
30'unu temsil ediyo 
ruz. Hükümetle es 
naf arasında köprü
leri kurduk. Sorun 
ların çözülmemesi 
söz konusu olmaya
caktır. Başbakanı 
mızdan, 'Ekonomi 
biraz daha düzelirse, 
gıda maddelerindeki 
vergiyi yüzde sıfıra 
indireceğiz' sözünü 

de aldık" dedi. 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı ise, yol ha 
ritasını esnafın sıkın
tılarını dinleyerek 
oluşturduklarını 
ifade ederek, "Resmi 
kayıtlara göre, Türki 
ye'de 1 milyon 858 
bin 76 tane esnaf ve 
sanatkar bulunuyor. 
Bu kesimle ilgili yap
tıklarımıza bakarsak, 
kredi verirken Bağ- 
Kur borcu olmadığı
na dair belge isten
mesini ortâdan kal 
dırdık. Esnaf için 
kredi hacmini geniş 
lettik. 2002 yılında 
kredi hacmi 153 mil 
yon YTL iken, 2007 
yılında bu oranı 17 
kat artırarak 2.7 mil
yar YTL'ye çıkardık. 
Kredi faiz oranlarını 
yüzde 13'e indirdik.

2002 yılında kredi
den 50 bin 435 esna 
fimiz faydalanırken, 
artık 752 bin esnaf 
faydalanabilmekte- 
dir. Sanayi Bakanı 
Zafer Çağlayan'dan 
aldığım rakamlara 
göre, 2002 yılı ile 
2007 yılları arasında 
625 bin iş yeri kapa 
nırken, 1 milyon 27 
bin esnaf da iş yeri 
açtı. Yani kapanan 
61 iş yerine karşı 
100 iş yeri açılmıştır. 
Yine aynı dönemde 
61 bin 200 bakkal 
kapanırken, 79 bin 
260 bakkal açılmıştır. 
Muhalefetin kapanan 
iş yerlerini gündeme 
getirirken, açılan iş 
yerlerini söyleme 
meşini doğru bul
muyoruz" dedi.

Kazakistanlı heyetten Bursalı işadamlarına çağrı
Kazakistan 
Cumhuriyeti'ndeki 
Güney Kazakistan 
Ontustik Özel 
Ekonomi 
Bölgesi'nin 
Direktörü 
Normukhan 
Sorybayev, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nı 
(BTSO) ziyaret etti. 
Ticari ilişkilerin 
artırılması 
görüşünün ağırlık 
kazandığı ziyarette 
Kazakistan’a 
yatırım yapılması 
çağrısında 
bulunuldu. 
Kazakistan'daki 
değişimi yakından 
takip ettiklerini 
söyleyen BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Mahmut Yılmaz, 
"Kazakistan'daki 
gelişmeleri Türk 
inşaat firmaları 
sayesinde takip 
ediyoruz. Bu 
gelişmeler 
Türkiye olarak bizi 
memnun ediyor. 
Bu ilerlemeyi ticari 
alanda da görmek 
istiyoruz." dedi. 
Mahmut Yılmaz, 
2007 yılında ilk 9 
aylık dönemde 
1 milyar 750 milyon 
dolar ticaret hacmi 
olduklarının

kaydederek, 
"12 ay tamamlandık
tan sonra 2 milyon 
dolar olacak.
Avrupa'nın pek 
çok ticaret heyeti 
odamızı ziyaret 
ediyor. Kazakistan 
ticaret heyeti bizi 
ilk defa ziyaret 
ediyor." şeklinde 
konuştu. 
Bursa'nın 
Türkiye'nin ihracatta 
ikinci büyük kenti 
olduğunun altını 
çizen Yılmaz, ticaret 
heyetlerini bir 
araya getirmenin 
görevleri olduğunu 
belirterek, ziyaretin 
ticari hacmi artırmak 
için büyük bir 
başlangıç olduğunu 

söyledi. Yılmaz, 
"İhracatımız 100 
milyar doların geçti. 
İşçilik ve enerji 
pahalaşmaya 
başladığı için 
birçok iş adamı 
yurt dışına yatırım 
yapıyor. Biz de 
yatırım için 
Kazakistan'ı 
önerebiliriz." 
şeklinde noktaladı. 
Kazakistan için 
Türkiye'nin 
öneminin büyük 
olduğunun altını 
çizen Sorybayev 
ise; "Türkiye 
Kazakistan'ın 
bağımsızlığını 
kabul eden ilk 
ülkedir. İki ülke 
arasındaki bağ 

tarihten geliyor. 
Aramızdaki 
ekonomik ve 
kültürel ilişkilerin 
daha da geliş 
tirilmesini 
istiyoruz." 
şeklinde konuştu. 
Türkiye'nin 
ekonomik 
tecrübelerinden 
yararlanmak 
istediklerini 
aktaran Normukhan 
Sorybayev, 
şöyle devam etti: 
"Türk yatırımcıların 
bölgemize 
yatırım yapmasını 
istiyoruz. Türk 
yatırımcıların 
bilgi ve tecrü
belerinden yararlan
mak istiyoruz."

Termik santralden 
ağaçlandırma 
kampanyası

Bursa'nın
Orhaneli ilçesinde 
E.Ü.A.Ş'a ait termik 
santralde ağaç
landırma kampa
nyası yapıldı.
Düzenlenen 
ağaçlandırma 
kampanyasında 
3000 adet fidan 
dikildi. Termik 
Santral İşletme 
Müdürü Ercan 
Atlılar’ın açılışını 
yaptığı ağaçlandır
ma kampanyasına 
santral çalışanları 
ye Termik Santral 
İlköğretim Okulu 

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR
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öğretmen ve 
öğrencileri katılarak 
destek verdi.
2008 yılı ağaç
landırma kam 
panyasında akasya, 
çınar, akçaağaç, 
kızılağaç, çam, 
badem, kiraz ve 
ceviz fidanları 
dikilirken, Müdür 
Atlılar, "İşletme 
Müdürlüğü 
olarak çevre ve 
ağaçlandırmaya 
olan katkılarımız 
ileriki yıllarda da 
devam edecek" 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şarap evinden 
bilgisayar ve 

şarapları çaldılar

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir 
şarap evine giren 
kimliği belirsiz 
hırsızlar 
5 adet bilgisayar 
kasasıyla çeşitli 
markalardaki 
67 şişe şarabı 
alıp kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, Çekirge 
Mahallesi Çekirge 
Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
Ali A.'ya (60) ait 
şarap evinin 
teras kapısının

ABONE OLDUNUZ MU?
GemlikKörfez 

camını kırar,ak 
içeriye giren 
kimliği belirsiz 
kişiler 5 adet 
bilgisayar, fıçı 
üzerindeki çeşitli 
markalarda 67 
şişe şarabı 
çalıp kaçtı.
Sabah saatlerinde 
işyerine gelen 
Ali A., durumu 
polise bildirdi.
İşyerinin sigortalı 
olduğu öğrenilirken 
olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
kişi, otomobilin 
çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, İzmir Yolu

Cinayetle sonuçlanan kavgaya 15 yıl
Bursa'da 2 yıl önce 
çıkan kavgada bir 
kişiyi döverek 
öldürdüğü iddia 
edilen restoran 
işletmecisi, 15 yıl 

hapis cezasına çarp
tırıldı. Sanığın kav
gaya karıştığı iddia 
edilen 2 yakını ise 
beraat etti.
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan müebbet hapsi 
talep edilen Y.Y. ile 
olaya karıştıkları 
iddiasıyla tutuksuz 
yargılanan akra

Küçük Sanayi 
mevkiinde meydana 
gelen trafik kazasın
da şehir merkezine 
doğru seyir 
halinde olan 
Bülent Uslu (35) 
idaresindeki 
16 EU 950 plakalı 

baları Y.Y. ve F.Y., 
bugün son kez 
hakim karşısına 
çıktı. Çıkan kavgada 
Tuncel Çamur'u 
döverek öldürmekle 
suçlanan tutuklu 
sanık Y.Y., son 
sözünde, "Allah 
kimsenin başına 
böyle bir şey ver
mesin. Yüce mahke
menin takdirine 
sığınıyorum" 
diye konuştu.
Olayla hiçbir ilgi
lerinin olmadığını 
söyleyen tutuksuz 
sanıklar Y.Y. ile F.Y. 
ise suçsuz olduk

otomobil, kavşağa 
400 metre kala 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Mehmet Güler'e 
(48) çarptı. Güler 

kaza yerinde 
hayatını kaybetti. 
Sürücü Bülent 

larını belirtip, 
beraâtlerini 
talep etti.
Maktul Tuncel 
Çamur'un müşteki 
olarak duruşmaya 
katılan yakınları 
adına söz alan abla 
H.Y., kardeşinin 
katillerinin ceza
landırılması için 
her duruşmayı takip 
ettiğini belirterek, 
"Güzelim Türkiye'de 
bir köpek dövülerek 
öldürülse bütün 
hayvanseverler 
ayaklanıyor. Bir 
insanın öldürülmesi 
bu kadar basit mi?

Uslu, polis tarafın
dan gözaltına 
alınırken olay 
yerine gelen 
Güler'in yakınları 
gözyaşlarına 
boğuldu. Kazayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

Sanıkların en 
ağır ceza ile ceza
landırılmalarını 
istiyorum" dedi. 
Polis ve jandarma 
ekiplerinin geniş 
güvenlik tedbiri 
aldığı duruşmada 
mahkeme, tutuklu 
sanık Y.Y.'ye önce 
müebbet hapis ceza
sı verdi. Ardından 
sanığın cezası 
duruşmadaki iyi hali 
ve ağır tahrik sebe
biyle 15 yıl hapse 
indirildi. Diğer 2 
tutuksuz sanığın ise 
beraatine karar 
verildi.

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

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

ACİLSATlUKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Macîde &ZÂLP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

UMURBEY HALI SAHA 
«e KAFETERYA

S

1 t

t

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı. 
Sezonluk Abone Fiyatı: 35,W-YR 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM: 0.546 517 52 82
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SEVGİ

Kar tanesi kadar beyaz, 
O gözlerde dolaşan hâz 
Sözlerle ifadeye sığmaz. 
Peki, derlerse nedir? ölçüsü; 
Açıp kollarını göstersen, sonsuzu. 
Heyhat yine de az.

Saftır ikili yüzde taşınmaz, 
Üstünden yıllar geçse aşınmaz. 
Kışı bilmez, dışında kalır ayaz. 
Araşan, hudutları bulunmaz.
Peki derlerse nedir? ölçüsü 
Açıp kollarını göstersen sonsuzu, 
Heyhat yine de az.

Parçalara bölündükçe çoğalır, 
Paylaşıldıkça kalplerde boy alır, 
Dağıldıkça, büyür değer kazanır, 
İbrahim, sen ne yazarsan, yaz; 
Kalemin kenarda ortasına varamaz. 
Peki derlerse nedir ? ölçüsü 
Açıp kollarını göstersen sonsuzu, 
Heyhat,yine de az.

17.11.2007 Gemlik

Bursa Ali Osman Sönmez Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür. Mehmet TAŞKESEN

ELEMAN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BfiYfiN ELEMfiN 

aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No:11- GEMLİK 
0.224 514 78 77

HttİM mgemlikkoffezgazetesi.com

KURBANLIK vc ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛOEnİZKBİMHİZMEIİMİZVm

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. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE 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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ (Rezervasyon
VENLS SİNEMASI İti i 31O 00 L1)
Filmin Adı 
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 1 1.30 - 15.30 - 19.00 
ÖLÜM BEKÇİSİ 1 4.00 - 2 1.15
MASKELİ BEŞLER KIBRIS 1 0.00 - 2 1.00

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

mgemlikkoffezgazetesi.com
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OSS'ye başvurular 3 Mart'ta başlayabilir
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
14 Mart Perşembe 
günü yapılacak 
YÖK Genel Kurul 
toplantısında, 
Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) 
kılavuzunun 
görüşülerek 
onaylanması 
halinde ÖSS'ye 
başvuruların 
3 Mart Pazartesi 
günü başlaya 
cağını bildirdi.
Yarımağan, 
henüz YÖK Genel 
Kurulunda ÖSS

Depremleri yavaş çekim izleyeceğiz
ODTÜ'de kurulan 
Deprem Mühendis 
liği Mükemmeliyet 
Merkezi'nde normal 
de 20-30 saniye 
süren depremler 2-3 
saat sürede gerçek- 

| leştirilerek binaların 
depreme tepkileri 
aniık olarak 
izlenebilecek.
ODTÜ İnşaat Mühen 
dişliği öğretim üyesi 
Prof. Dr. Haluk 
Sucuoğlu, ODTÜ 
Deprem Mühendis 
liği Mükemmeliyet 
Merkezi'nin AB 6. 
Çerçeve Programı'n 
da alınan bir proje 
kapsamında 3 yıl 
önce kurulmaya 
başladığını ve 

kılavuzunun 
onaylanmadığını 
anımsattı. YÖK 
Genel Kurulunun 
perşembe günü 
yapacağı toplantıda, 
ÖSS kılavuzunun 
görüşülerek kabul 
edilmesi halinde 
kılavuzların basıma 
geçilmesi için 
matbaa ile 
görüşeceğini 
söyleyen Yarımağan, 
"Başvurular, 25 
Şubat Pazartesi 
gününe muhtemelen 
yetişmeyecek. 
Bu durumda 

tamamlanmak üzere 
olduğunu bildirdi. 
Proje kapsamında 
kurulan deprem lab- 
oratuvarında daha 
önce Türkiye'de 
yapılamayan birçok 
testin gerçekleştir
ilebileceğini bildiren 
Sucuoğlu, kurdukları 
deprem laboratu- 
varında depremin 
olası etkilerinin 
"yavaş çekim" gibi 
izlenebildiğini belirt
ti. Sucuoğlu, sözleri
ni şöyle sürdürdü: 
"Bu sistemde biz 
depremi yavaş 
yavaş veriyoruz. 
Deprem sırasında 
yapıda meydana 
gelen kuvvetleri ya 

başvurular 3 Martta 
başlayacak. A 
ncak bu toplantıda 
kılavuz görüşül 
düğünde eğer 
değişiklik 
yapılırsa nasıl 
bir değişiklik 
yapıldığı da 
kılavuzun baskıya 
hazır hale gelmesi 
için önemli" dedi. 
Prof. Dr. Yarımağan, 
Anayasa değişik
liğinin onaylanarak 
Resmi Gazete'de 
yayımlanması 
halinde adayların 
ÖSS'ye türbanla

da deformasyonları 
dinamik pistonlar 
vasıtası ile oluştu
ruyoruz.
Örneğin, 30 saniyelik 
bir deprem hareke
tiniz varsa, bunu 2 
ya da 3 saatte uygu
layabilirsiniz. 

girip giremeyecekleri 
sorusuna, şu 
yanıtı verdi: "Türban 
konusunda benim 
görüşüm şu: Üniver
siteye nasıl gidiyor
larsa bize de öyle 
gelirler. Üniversiteye 
türbanla giderlerse 
sınava da türbanla 
girebilecekler. 
Hukukçuların da 
görüşü bu. Üniver
sitede türban 
serbest olursa 
sınavda da türban 
serbest olacak ama 
güvenlikle ilgili 
endişelerim var.

Böylece o defor- 
masyonlar altında 
bina yavaşlatılmış 
bir çekimdeki gibi 
hareketler yapar 
fakat depremde 
başına ne geliyorsa 
deney sırasında da 
aynısı gelir.

önlemler almamız 
lazım"

Buna da çözümler 
bulmamız lazım,

Dolayısıyla siz bu 
yapıyı gözleye
bilirsiniz yani tasar
ladığınız bina 
depreme dayanıklı 
mı, ya da zayıflıkları 
nelerdir, onu geliştir 
mek için neler yap
mak lazım bunu gö 
rebilirsiniz. Deprem 
de yapının başına 
ne geliyor onu 
gözlüyoruz." 
Dünyanın önde 
gelen ülkelerinde 
deprem mühendis
liği laboratuvarların- 
da bu sistemin ter
cih edildiğine işaret 
eden Sucuoğlu, 
AB'nin bu projeye 
katkısının 1 milyon 
avro civarında

Sayfa 10

olduğunu bildirdi. 
Deneyi hazırlamanın 
da pahalı bir iş 
olduğunu anlatan 
Sucuoğlu, bir 
deneyin baştan 
ona tamamlanma 
süresinin 2-3 
günü bulabildiğini 
kaydetti.
Mayıs ayında 
projenin altyapı 
çalışmasının bitmiş 
olacağını bildiren 
Sucuoğlu, bundan 
sonra başka 
AB projeleri ile 
Avrupa'daki diğer 
laboratuvarlarla 
ortak deneysel 
çalışmalar 
yürüteceklerini 
söyledi.

ELEMAN ARANIYOR

KIRPART A.Ş. bünyesinde 
çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 

mezunu elemanlar alınacaktır. 
(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD. ŞTİ.

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

KAYIP
Gemlik 

Trafik Şube 
Müdürlüğü'nden 

aldığım 
ehliyetimi 
kaybettim 

Hükümsüzdür 
Okan AKSU

DOĞAYI 
SEV

YEŞİLİ 
KORU

HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI 

OLAĞAN KONGRE İLANI
Partimizin 1. olağan kongresi 16 Şubat 2008 Cumartesi 

günü saat :14.00’de Dr. Ziya Kaya Mh. Kumsal Sok. Kafoğlu 
Apt No: 47/B’de (Didem Cafe) GEMLİK adresinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlamadığı takdirde ikinci toplantı 23 
Şubat 2008 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2 - Genel Kurul Başkan, Başkan Vekili ve Katip seçilmesi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve ibrası
5- Yeni yönetim kurulunun seçilmesi
6- İl Delegelerinin seçimi
7- Dilek ve temenniler
8 - Kapanış

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hemeoroide karşı doğru beslenin
Halk arasında 
Basur diye bilinen 
hemoroid hastalığı, 
daha çok düzensiz 
beslenmeden 
kaynaklanıyor. 
Hastalığın neden
lerinden biri, kırmızı 
etin çok fazla 
tüketilmesi... 
Temizlik alışkan
lığının yetersiz

Ultrason bebek ölümlerini azaltıyor
Gebelik takibi 
sırasında ultrasono- 
grafi ile ciddi bebek 
anomalilerin tespit 
edilebildiğini açık
layan Ege Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof.Dr.Sermet 
Sağol, "Bu gebelik
lerin 20.gebelik haf
tasından önce son- 
landırılmaları anom
alilere bağlı bebek 
ölü doğum oranını 
azaltacaktır" dedi. 
Ultrasonografi ile 
anne karnında 
bebeğin gelişiminde 
kısıtlanma olduğu
nun saptanması 
durumunda anne ve 
bebeğe ait damar
ların Doppler ultra
sonografi ile değer- 

olması da hastalığın 
yaygınlaşmasında 
bir başka etken... 
Genel cerrahi 
uzmanı D. Akın 
Önder konuyla ilgili 
şunları söyledi: 
"Bu hastalığın 
en büyük riedeni 
et tüketimi yüksek 
olması...
Hastalarımızın 

lendirilmesi gerek
tiğini kaydeden 
Prof.Dr.Sağol, 
"Doppler ultrasono
grafi, ciddi kronik 
beslenme ve oksijen 
yetersizliği içinde 
olan bebeklerin erk
enden tanınmasına 
olanak sağlamak
tadır. Böylelikle 
bebekler anne 
karnında yaşamını 
yitirmeden veya 
oksijensizliğe bağlı 
ciddi yaşamsal 
organ hasarları 
gelişmeden önlem 
alınması ya da bebe 
ğin uygun koşullar
da doğurtulması 
sağlanacaktır" diye 
konuştu. Türkiye'de 
binde 15-21 olan 
yenidoğan bebek 
ölüm hızını gelişmiş 
ülkeler seviyesine 

meyve ve sebze 
tüketimi az olduğun
dan bu tür şikayetler 
meydana geliyor. 
Biz hastalarımıza, 
düzenli beslen
melerini üç öğün 
yemek yemelerini 
öneriyoruz.
Sofralarında bol 
bol sebze meyve 
tüketimini tavsiye 

çekebilmek için 
Türkiye genelinde 
yoğun kampanya ve 
çalışmaların 
yapıldığını kaydeden 
Prof.Dr.Sağol, 
"Yenidoğan bebek 
ölümlerinin neden
lerine yönelik olarak 
Türk Neonatoloji 
Derneği'nin yaptığı 
araştırmada bebek 
ölümlerinin, yüzde 
44'ünün ölü doğum
lara, yüzde 26'sının 
erken doğuma, 
yüzde 14'ünün 
doğumsal sakatlık
lara, yüzde fTYıı'n 
ise solunum sıkın
tısına bağlı olduğu 
görülmektedir" dedi. 
Doğum öncesi 
dönemde bebeğin 
değerlendirilmesi 
amacıyla kullanılan 
kardiyotokografi ve 

ediyoruz." 
Her hastalıkta 
olduğu gibi 
hemoroidde de 
erken teşhis 
çok önemli. 
Hastalık erken 
teşhis konulması 
halinde ilaçla tedavi 
edilebiliyor.
İlerlemiş safhada ise 
ameliyat gerekiyor.

Doppler uygula
maları ile doğum 
öncesi dönemde 
oksijensizliğe bağlı 
bebek ölümlerinin 
en az seviyeye 
indirilerek, yenido 
ğan ölümlerinin 
düşürülme sinin 
sağlanacağını açık
layan Prof.Dr. Sağol, 
"Diğer yandan anne 
ölümlerinin beşte 
birinde neden gebe
lik zehirlen mesidir. 
Riskli gebelerde 
hamileliğin 20-23. 
haftasında yapı lan 
u o ppfer u ıVrasuiTcj- 
grafi ile gebelik 
zehir lenmesinin 
anne ve bebek açı 
sından ciddi boyut
lara ulaşmadan 
önce, erkenden tes 
piti yapılabilmekte
dir" diye konuştu.

Boyun ağrılarına dikkat
Fizik Tedavi ve Re 
habilitasyon Hasta 
lıkları Uzmanı Dr. 
Gülay Atik, masa 
başında oturmak, 
yatarak televizyon 
seyretmek, yüzüstü 
yatmak ve uzun sü 
re otomobil kullan
manın boyun 
ağrılarına neden 
olabildiğini belirtti. 
Boynun uyurken ve 
uyanıkken bir saatte 
600’ün üzerinde 
hareket yaptığını ifa 
de eden Akademi 
Fizik Tedavi ve Re 
habilitasyon Merke 
zi Uzman Doktoru 
Gülay Atik, 40 
yaşından sonra 
boyun omur larında 
dejeneratif değişik
liklerin çok yaygın 
olduğunu ve 70 
yaşının üzerindeki 
kişilerde de en az 
yüzde 70 oranında 
dejenerasyon var
lığının tespit 
edildiğini kaydetti. 
İlerleyen kireçlen
menin sonunun tam 
tutulma olduğuna 
dikkat çeken Atik, 
"Kişilerin göryne 
bozukluğu travma 
ya maruz kalması, 
psikolojik durumu, 
mesleği, kas spazmı 
ve yaşı boyun ağrı 
larının ortaya çık
masında etkendir. 
Boyun ağrılarında 
göze ait belirti ve 
bulgular önemlidir.

Bulanık görme, göz 
arkasında ağrı, göz
lerin arkaya çekili 
yormuş veya öne 
itiliyormuş gibi his 
sedilmesi, sık göz 
lük değiş tirilmesine 
rağmen şikayetlerin 
devam etmesi, buna 
karşın boyun 
pozisyonu değiştir
ilmesi ile ağrının 
yatışması bu şika 
yetlerin boyundan 
kaynaklandığının 
göstergesidir" dedi. 
Boyun ağrılarında 
baş dönmesi, kulak
ta uğultu, çınlama 
şikayetlerin olabile
ceğini ifade eden 
Dr. Atik, boyun 
ağrıları nın en sık 
nedeninin kaslardan 
kaynakla nan tutul
malar olduğuna 
işaret etti. Atik, "Bu 
durum boyun fil
minde boyun düzleş 
mesi olarak ifade 
edilir. Fibromiyalji 
sendromu kronik 
boyun ağrılarının en 
çok görülen nedeni
dir. Ağrı ile birlikte 
uyku bozukluğu, 
sabah sertliği, baş 
ağrısı, bağırsak 
düzensizliği gibi 
belirtiler olur. Bo 
yun fıtıkları enfek
siyonlar, tümörler, 
metastaslar, iltihabi 
romatizmal hastalık
ları, travmalar diğer 
boyun ağrıları nede 
nidir" diye konuştu.

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. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

1
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 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgâz 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. £,.<> nn
Mer.Sağ.Ocağı ™ ™
Tomokay Tomografi 513 ™ °°
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

13 Şubat 2008 Çarşamba 
GEMÎÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No.48 

Tel 513 40 52 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2978 

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 

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



Gemlik KErfez Sayfa 1;

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
• GİRİŞ ÇELİK KAH
• KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ

* ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
* OTOPARK 4 YEŞİL ALAN

* PVC PENCERE
* BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 1
* 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 

160m2 dublex daireye geniş seçenek.

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin Lensine alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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Ticaret Borsaşı’ndaki toplantıda Zeytin ve Zeytinyağı sorunları masaya yatırıldı

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA 
İŞ YERLERİNE ■ ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın.K
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50
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ei Zevlinyaparkalasacak Genç Gemlik’te
Ticaret Borsası’nda yapılan toplantıda, 4 ilçenin isim hakkını kullanacağı 

Gemlik Zeytinyağı için Gemlik Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret alınmasına 
karar verildi. Toplantıya UÜ Kimya Araştırma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Cevdet 
Demir ve Adem Minare konuşmacı olarak katılırken, Gemlik zeytini ve 
zeytinyağının özelliklerini belirleyici projenin 2 yıl süreceği belirtildi. Sayfa 3’de

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Müfit Parlak, Hukuk Fa 
kültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Genç, 
Gemlik Sunğipek Yerleşkesi Yüksek 
Okullar Müdürü ve Rektör Temsilcisi 
Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu dün 
Gemlik Üniversitesi Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği yöneticileri ile
biraraya geldi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmall.com

Başbakanın Başörtüsü bunalımı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başörtüsü 

krizinin bunalımına girdi.
Önceki gün televizyonda yaptığı konuşmayı 

dinleyince, "Başbakan cinnet mi geçiriyor, ne bu 
ruh hali" demekten kendimi alamadım.

Bunca yıllık gazetecilik yaşamımda, bu ülkeye 
hizmet etmiş birçok Başbakan geldi geçti, ama 
böylesini görmedim.

Başbakan, yarattıkları türban krizine karşı ikti
darı uyaran basın organlarını CHP'nin sözcüleri 
olarak niteliyor.,

Laik basının Türkiye'yi bölmüş gibi gösterdiği
ni iddia ediyor. Devamı sayfa 5’çle

akpet Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Dörtyol Mevki Gemllk/Buısa Tel.0.224 513 30 33
Faks: 0.224 513 5101 • 0.533 437 36 63

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI 
EV14A4 V€ İJVMUAİN4 
VflKH SERVİSİMİZ OLUP 

THfFON AÇMANIZ VETERLİDİR.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hmlynvw.geinlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmall.com
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Dekan Parlak ve Genç Gemlik’te
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit Par
lak, Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Genç, Gem
lik Sunğipek Yerleş
kesi Yüksek Okullar 
Müdürü ve Rektör 
Temsilcisi Prof. 
Dr. Abdurrahim 
Korukçu dün 
ilçemize gelerek, 
Gemlik Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma 
Derneği yöneticileri 
ile görüştü.
Yerleşkeyde yapımı 
devam eden Hukuk 
Fakültesi inşaatı 
konusunda bilgi 
alan Dernek üyeleri 
ne hitap eden Dekan 
Prof. Dr. Mehmet 
Genç,'binanın son 
rütujlarının yapıldı 
ğını, Mart veya 
Nisan aylarında 
Üniversite’ye 
teslim edeceklerini, 
kendilerinin de 
Temmuz ayında 
Gemlik’e yerleşe- . 
çeklerini söyledi. 
Dekan Genç, 
Uludağ Üniversitesi

2. ve 3. sınıf öğretim 
üyelerini bulmakta 
zorlandıklarını, . 
bunun da çevre 
üniversiteler ile 
yapılan görüşme 
lerde giderildiğini 
belirtti.
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak ise Sunğipek 
Yerleşkesi içindeki 
eski müdüriyet bina 
sında açılacak olan 
5 branşlı poliklinik 
binası için kadro 
sorununun 
çözülmek üzere 
olduğunu, Gemlik 
Belediyesi’nin 
yapacağı yardımla 
da iç donanımının 
kolaylıkla tamam 

lanarak, hizmete 
girebileceklerini 
söyledi.
YURT YAPIMI 
Annesi adına 
Sunğipek Yerleşkesi 
içinde kız öğrenci 
yurdu yaptırmak iste 
yen hayırsever Gem 
likli İbrahim Bedizci 
tarafından yapılacak 
yurdun ihale aşama 
sına geldiği, plan ve 
projelerinin yandaki 
binalara uyum sağla 
yabilecek şekilde 
yeniden çizildiğini 
söyleyen Yerleşke 
Yüksek Okullar 
Müdürü Prof.
Dr. Abdurrahim 
Korukçu, “Gemlik 
Belediyesi’nin yap-

tıracağı öğrenci 
yurdu ile 2 yurdun 
yer, zemin araştırma 
ları bugünlerde üni 
versite tarafından 
ihale edilecek. 
Ardından da inşaat 
ihalesi yapılacak. 
Yeni öğretim yılına 
kadar öğrenci 
yurtlarının bitirile
ceğini tahmin 
ediyoruz” dedi. 
Gemlik Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
Başkanı Hakkı 
Çakır ise konuş
masında, Üniversi-

te’ye desteklerini 
sürdürdüklerini, 
öğrencilerin otur 
maları için yüksek 
okullar çevresine 
oturma bankları. 
yaptıklarını, 
ayrıca şimdilik 
7 öğrenciye ayda 
100 YTL burs 
vermeye başladık
larını belirterek, 
“Üyelerimizin de 
desteği ile öğrenci
lerimize destek olma •
ya devam edeceğiz. 
Burs sayısını 
çoğalttığımız gibi 
bir süre sonra da 

miktarlarını 
yükselteceğiz. 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nin 
her türlü eksiğinin 
giderilmesi için 
Gemlikliler olarak 
elimizden gelen 
gayreti göstere
ceğiz" şeklinde 
konuştu.
Görüşmelerden 
sonra Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof.
Dr. Müfit Parlak,
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
makamında 
ziyaret etti.

bayta? www.baytaslnsaat.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, 
iç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoglu Apartmanında, ^muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 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

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

TBMM Çevre Komisyonu'nda
"Cargıll" tartışması

Meclis Çevre Korniş 
yonu'nda, AKP Bur 
sa Milletvekili Meh 
met Altan Kara 
paşaoğlu tarafından 
verilen Toprak Koru 
ma ve Arazi Kullanı 
mı Kanunu'nda 
değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun 
teklifinin görüşme 
leri sırasında 
"Cargill" tartışması 
yaşandı., Komisyon 
üyesi olmayan CHP 
Adana Milletvekili 
Tacidar Seyhan top 
lantıya katılarak ka 
nun teklifinin "Car 
gill'i kurtarma tekli
fi" olduğunu söyle
di. Teklif sahibi 
Karapaşaoğlu ise 
"Biz bu kanun tek
lifini Cargill'i önü 
müze koyarak yap
madık. İstiyorsanız 
'Cargill yararlana
maz' diye bir madde 
koyun, benim Car 
gill sorunum yok" 
karşılığını verdi. 
Seyhan, toplantıda 
Cargill'in mahkeme 
kararına rağmen 
faaliyetlerini sür 
dürdüğüne işaret 
ederken AKP'li

Karapaşaoğlu, 
"Cargill'in çalışma 
ruhsatı iptal 
edilmedi, devlet 
izinleri iptal edildi, 
Cargill'in çalışması 
yasal" dedi. 
Karapaşaoğlu 
"Kaldı ki mahkeme 
lerin her kararının 
yasal olduğunu da 
düşünmüyorum" 
şeklinde konuşur 
ken, CHP'li üyeler 
bu sözlere 
"Yargıyı töhmet 
altında bırakıyor- 
sunuz" diyerek 
itiraz etti. 
TBMM Çevre 
Komisyonu'nda, 
AKP Bursa 
Milletvekili ve 
Plan ye Bütçe 
Komisyonu Başkan 
Vekili Mehmet 
Altan Karapaşaoğlu 
tarafından verilen 
"Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı 
Kanunu'nda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun 
ve Diğer Kanunlar 
da Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
ki Kanun Teklifi" 
görüşüldü.

http://www.baytaslnsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Ticaret Borsası’ndaki toplantıda Zeytin ve Zeytinyağı sorunları masaya yatırıldı

falilı Zeytinyağı markalasacak Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dört ilçenin isim 
hakkını kullanacağı 
Gemlik Zeytinyağı 
için Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
coğrafi işaret 
alınmasına 
karar verildi. 
Bu nedenle dün 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nda 
yapılan toplantıya 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin, Gemlik 
Ticaret Borsası
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Gemlik 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Orhangazi Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Çetin 
Çoklar, Orhangazi 
Ziraat Odası 
Başkanı Cevdet 
Altın, İnegöl Ziraat 
Odası Başkanı 
Niyazi Özbil, Ketsel 
Ziraat Odası Başka 
nı Fevzi Fırtına, 
Gürsu Ziraat 
Odası Başkanı 
Kamil Dönmez 
katılarak "Zeytin 
ve Zeytinyağı 
Sorunlan"nı 
masaya yatırdılar. 
Toplantıya konuş
macı olarak katılan 
ve 4 ilçeyi kapsayıp 
2 yıl sürecek olan 
Gemlik zeytini ve 
zeytinyağının özel
liklerini belirleyici 
projede yer alacak 
olan Uludağ 
Üniversitesi Kimya 
Araştırma Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Profesör Cevdet 
Demir ile uzun yıllar 
bu sektöre hizmet 
vermiş olan 
Adem Minare'nin 
görüşlerini dinlendi. 
Ticaret Borsası 
toplantı salonunda 
bir araya gelen kuru
luş ve tüccarları 
temsil edenlere açık
lama yapan Borsa 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, 28 Şubat 
2008 tarihinde 
Ankara'da yapılacak 
toplantıda "Gemlik 
Zeytinyağı" için 
coğrafi işaret 
talebinde bulu
nacaklarını söyledi. 
Zeytin ve 
Zeytinyağı alt

komisyonunun 
kuruluş kararının 
alındığını ancak 
kişilerin henüz 
belirlenmediğini 
ifade eden Dillioğlu, 
bu toplantıda 
kişilerinde belirtene 
ceğini ve muhteme
len kendisinin de 
bu kurulda yer 
alacağını söyledi. 
Toplantıya katılan- 
lara fuarlar 
hakkında bilgi de 
veren Dililoğlu, 
"Biz Gemlik zeytinini 
ve zeytinyağını 
raflarda göremi 
yoruz" şikayetlerini 
aldıklarını belirterek, 
"Tüm odaların 
katkılarıyla depola
ma başta olmak 
üzere kalite ve 
ambalajın yanı 
sıra tanıtımı da 
yapmak istiyoruz, 
biz bunları yaparken 
de Marmarabirlik'in 
yaşaması için 
elimizden geleni 
yapacağız. Çalış
malarımızı mutlaka 
başlatacağız" dedi. 
Toplantıya konuş
macı olarak katılan 
Prof. Cevdet Demir, 
hazırlanacak 
projenin TÜBİTAK, 
Tarım Bakanlığı 
ve Gıda Araştırma 
Bölümü tarafından 
yapılacağını ve 
tüm masraflarının da 
TÜBİTAK tarafından 
karşılanacağını 
söyledi.
Şubat ayı sonunda 
proje çalışmalarına 
başlayacaklarını 
duyuran Demir, 
İznik, Orhangazi, 
Gemlik ve 
Mudanya'yı kapsa 
yacak ve belirli yer
lerden alınacak yeni 
oluşmaya başlayan 
ham zeytinlerde 
tespit çalışması 

yapacaklarını 
söyledi.
Projenin bu dört , 
ilçenin yanı sıra 
Marmara bölgesine 
de kaydırılarak 
aradaki zeytin 
farklılıklarının 
belirleneceğinin de 
altını çizen Prof. 
Demir, "Bu şekilde 
Gemlik zeytininin 
ne olacağı 
belirlenecek" dedi. 
Hazırlanacak pro
jenin düzenlenecek 
bir sempozyumda 
kapsamlı olarak 
tartışmaya açıla
cağını söyleyen 
Demir, "Daha farklı 
kurumlarında bu 
projeye katkısı 
olursa proje daha 
kapsamlı olur" dedi. 
Konuşmacılardan 
Adem Minare ise 
ülkemizde zeytinin 
tuzlu yapıldığına 
dikkat çekerek 
"Amerika ve Avrupa 
bizim zeytinimizi 
yemiyor onlar tuzu 
alınmış zeytin 
istiyorlar" dedi. 
Minare, eksi 9 
dereceye kadar 
ürün veren zeytinin 
eksi 30 derece 
hava şartlarının 
yaşandığı doğu 
bölgelerine teşvik 
verilerek dikilmiş 
olmasının büyük 
yanlış olduğunu 
söyledi.
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
ise sürekli konuşul
duğunu ancak hiçbir 
girişimde bulunul
madığını, devletin 
tarım politikasının 
olmaması nedeniyle 
de tarımın ve 
üreticinin yok olma 
ile karşı karşıya 
kaldığını hatır
latarak, "Bitkisel 
yağın bol olduğu 

ülkemize yağ ithalatı 
yapılması yanlış. 
Temel sorunları 
çözüp gerekli 
politikaları üret
meliyiz" dedi.
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dililoğlu, 
adım atmadan yürü
menin mümkün 
olmadığını hatır- 
ı'aıaraK, "d/z göreve 
geldiğimiz andan 
itibaren bu tür 
girişimleri başlattık. 
Talep etmezsek 
bir şey elde 
edemeyiz. ” dedi. 
Dört ilçenin iklim 
şartlarının aynı 
olması nedeniyle 
diğer bölgelerden 
ayrılmasının şart 
olduğunun belir
tildiği toplantıda 
katılımcıların 
"Bölge dışından 
gelen yağ ve zeytini 
rafta pazarlayanlar 
hakkında bağlayıcı 
hakkımız olur mu" 
sorusuna cevap 
veren Prof. Cevdet 
Demir, "Salamura 
ile kimyasal analiz 
sonuçları değişe
ceğinden zeytinler 
arasında ayrım 
olabilecek ve 
mahkemede 
delil olarak 
kullanılabilecek 
bir proje çalışması 
yapacağız" dedi. 
Toplantıya katılan 
bazı tüccarların 
"Yeni yetişen nesil 
kahvaltı yapmıyor, 
biz kime zeytin sata
cağız, bunun için 
tanıtım yapmamız 
gerekir" sözleri de 
benimsenerek önce 
zeytinin kalitesini ve 
depolama ile amba 
lajını iyi yaparak 
tüketiciye sunmanın 
daha iyi olacağı 
vurgulandı.

Uyanalım artık....
Kürt kardeşim!
Sana sesleniyorum...
Son 20 - 30 yıl içinde ne gençler öldü...
Sen ve ben biz kimiz..
Kürt ve Türk!
Bizler bir bütündük, bir bütün elma 

gibiydik.
Aramıza kin girdi.
Kin soktular..
Nefret büyüdü!
Senin oğullarının gidip militan yazıldığı 

ve 23 yıldan beri Türk askerini, polisini, 
vatandaşını öldürerek “terörü yükselten” 
PKK’yı aslında Amerika ve Avrupa Birliği 
ülkeleri, “bağımsız Kürdistan kurulacak” 
hayalini yükselterek destekledi, gözetti, 
kolladı; silah verdi, eğitti.

Ve şimdi ABD Başkanı Bush, bizim 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e besleyip 
gözettiği, eğitip büyüttüğü “PKK’yı dağdan 
indirip bitirmek karşılığında Türkiye’ye 
şunu yap... Bunu yapma...” diye buyruk 
veriyor.

Kürt kardeşim anla!
Birlikte anlayalım!
İki kardeştik! Binlerce yıldır beraber 

yaşıyoruz..
İkimizi de kullandı.
Seni bana karşı kışkırttı, “ülke bolüne 

cek” korkusuna soktu.
Bana “senin oğullarının militan yazıldığı 

terör örgütünü ezmem için bol silah; aske 
ri jet uçakları, F-16’lar, hava savunma sis
temleri, Patriot PAC füzeleri, savaş 
helikopterleri Sikorsky sattı.

Satıyor. Satmaya devam edecek.
Kürt kardeşim!
Bu kadar para silaha yatırılmak yerine 

doğu ve Güneydoğu Anadolu’da “yatırıma- 
üretime-eğitime-insana” yapılsaydı, 

Güneydoğu Anadolu uçardı.
Ancak özür, kabahat tek yanlı değil.
Sen oğullarının “ABD ve AB’nin kuklası 

olmayı peşinen kabullenmiş PKK terör 
örgütüne ve bölünmekten yana seçim yap
mış olanların kamplarına gönderdin, 
onlara yardım ettin, “militan yazılmalarına 
göz yumdun, çatışma başladı, ve iki ayrıla
maz kardeş;

Türk ile Kürt, “namlunun ucuna” getiril
di.

23 yıl cinnetle geçti.
Sonunda PKK, Diyarbakır’da üniver

siteyi kazanmak için dershaneye giden lise 
çağındaki, suçsuz, çocuk yaşındaki “Kürt 
oğlu Kürt çocuklarını” öldürdü. Bunu bil..

Bizler de senin “Kürt oğlu Kürt çocuk
larını” da öldürenleri yuvalandıkları dağlar
dan söküp alabilmek için “aklı Orta Doğu 
daki enerji kaynaklarında olan Amerika ile 
işbirliği yapmaya” mahkûm olduk.

Kürt kardeşim!
Bu ayıp ikimize de yeter!
Bu ayıp ikimizi de öldürür!
Sen, “ülkeyi parçalamak için” ABD kuk

lası olmayı kabul etmiş bir terör örgütüne, 
zaman zaman yardım ettin, oğullarının mil
itan olmasına gerekli tepkiyi göstermedin, 

ben o çocukları dağdan indirmek için 
ABD’nin desteğine ihtiyaç duydum.
Kürt kardeşim!
Sana sesleniyorum...
Aptallığın da bir sınırı var.
Uyanalım artık değil mi?...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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TEB Gemlik'te resmen açıMı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şu 
besi’nin yıllık ola 
ğan genel kurul top 
lantısında eski Baş 
kan Selim Şahin yö 
netimi güven tazele
di. Gürle İş Merke 
zi’ndeki lokalde 
yapılan genel kurul 
toplantısında 
Yönetim Kurulu, 
Denetleme Kurulu 
ve genel merkez 
delegelikleri için 
seçimler yapıldı. 
Yapılan seçimlerde 
Yönetim Kurulu’na 
Selim Şahin (Baş 
kan) Halide Bulut 
(Başkan Yardımcısı) 
Ragibe GÖzüpek 
(Sayman), Selver 
Pehlevan (Yazman), 
Mürvet Sezer, Ca 
nan Bölük, Zennure 
Aktay ise üye 
olarak seçildiler. 
Denetleme Kurulu’ 
na ise Cengiz Ersoy, 
Haydar Aslan ve Ali

Çakar getirildi.
Genel Merkez Dele 
geliklerine ise 
Fatma Yüksel Uğur, 
Halide Bulut, 
Gürhan Çetinkaya 
seçildi.
Yeniden Yönetim 
Kurulu başkanlığına 
seçilen Selim Şahin, 
yaptığı açıklamada 
bu yıl ki genel kurul
da Bilim ve Çalışma 
Kurulu oluşturulma 
sına karar verildiğini 
ve bu kurula Gürhan 
Çetinkaya, Ürer Ko 
nak, Özcan Vural, 
Hüseyin Soyer, Or 
han Kılıç, Mehmet 
Kızılkaya, Edip Özer, 
Dursun üzoey, ys 
man Doğan, Nazım 
Karagöz, Mehmet 
Çakılkaya, Doğan 
Alkaya, Ahmet 
Özen, Tuncay Yaş, 
Mehmet Taşpınar, 
Halit Zeki Genç, 
Ferhat Uzman 
Yılmaz, Salih

Çamhca’nın 
seçildiğini 
bildirdi.
Şahin, Bilim Danış 
ma Kurulu’nun 
yönetim kurulu 
çalışmalarına yön 
vermek ve proje 
üretmek amacıyla 
oluşturulduğu 
söyledi.
Genel kurulda derne 
ğe katkılarından 
dolayı Fatma Yüksel 
Uğur’a onur üyeliği 
ünvanı verildi. Şahin 
açıklamasında der 
neklerinin Atatürk 
ilke ve devrimlerini 
daha etkin bir 
şekilde savunucu- 
luyunu y d pagan
larını, gençlik 
örgütlenmesine 
hız vererek, en kısa 
zamanda Gençlik 
Kolu oluşturacak
larını, üniversite 
öğrencileri ile 
ilişkileri geliştire
ceklerini belirtti.

Seyfettin ŞEKERSOZ

Daha önce Serbest 
Bölge’de faaliyet 
gösteren Türkiye 
Ekonomi Bankası 
TEB dün düzenle
nen törenle açıldı. 
20 Eylül 2007 
tarihinde 
Gemlik'te faaliyete 
başlayan TEB'in 
açılış kurdelesini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye
Başkanı Mehmet 
Turgut, TEB Bölge 
Müdürü Ayhan 
Aybeyoğlu ile 
TEB Gemlik Şube 
Yöneticisi Serdar 
Erel birlikte yaptılar. 
İstiklal Caddesi 
üzerinde kalabalık 

bir katılımın 
olduğu açılışla 
müşterilerine 
hizmet verecek 
olan TEB'in kurdele 
kesiminde konuşan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ülkede istikrarın 

belirgin olarak 
hissedilmesiyle 
birlikte bankaların 
da Gemlik'te 
açılmasının ilçe 
ekonomisinin 
güçlülüğüne 
işaret olduğunu 
söyledi.

Fay Kattı’ perde dedi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nun yeni 
oyunu ‘Fay Hattı’nın 
prömiyeri, Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.
Ünlü karikatürist 
Behiç Ak’ın kaleme 
aldığı, Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu Bölüm 
Başkanı Ertan 
Akman’ın yönettiği, 
Murat Uman, Didem 
Hun ve Günay 
Güney’in rol aldığı 
‘Fay Hattı’, Bursalı 

sanatseverlerden 
büyük ilgi görürken, 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül’de 
izledi. Uzun yıllardır 
evli olan Sibel ve 
Ahmet ile 12 yıldır 
üst katlarında oturan 
komşuları Murat’ın 
17 Ağustos depremi
nin ardından tanış
maları ve devamında 
gelişen olayları ko 
mik bir dille ele alan 
oyunu izleyenler 
arasında oyunun 
yazarı Behiç Ak da 
vardı.

“Herkes fay hattı 
üzerinde”
‘Fay Hatı’nın Türki 
ye’nin yanı sıra Belçi 
ka, Atina, Almanya, 
Kıbrıs Rum Kesimi 
ve Hırvatistan’da da 
sahnelendiğini 
sevinçle anlatan 
Behiç Ak, “17 Ağus 
tos 1999 depreminin 
ardından ben de tüm 
Türkiye gibi büyük 
bir travma yaşadım. 
Deprem bölgesine 
defalarca gidip gel 
dim, oradaki gözlem 
terimle karikatürler 

çizdim. Zamanla bir 
de oyun yazdığımı 
fark ettim. Fay Hattı, 
iki yıllık bir zaman 
diliminde tesadüfen 
ortaya çıktı. Ancak 
Türkiye’de ve dünya 
da çok büyük ilgi 
gördü. Farklı ülke 
lerdeki insanlar ken 
di dillerine çevirerek 
oyunu sahnelediler. 
Bu çok güzel bir 
duygu” dedi. 
Oyunda ‘güven’ 
kavramına eleştirel 
bir bakış açısıyla 
yaklaştığını sözle 

rine ekleyen Behiç 
Ak, “Ülkemizde 
güvenlik sistemleri 
nin tersine işleyen 
bir yanı var. Örne 
ğin, yangından ko 
runmak için merdi 
ven yapılır. Yangın 
merdiveninden evi 
m ize hırsız girer... 
gibi örneklere sıkça 
rastlıyoruz. Ben bu 
oyunda ‘güvence’ 
kavramını ele aldım. 
Hepimiz içimizdeki 
depremleri sakla
yarak yaşıyoruz. 
Aslında hepimiz 
birer fay hattının 
üzerindeyiz” diye 
konuştu. Oyunun 
ardından Büyükşehi; 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı

Sabri Yalın, Şehir 
Tiyatrosu sanatçıla 
rina ve oyunun yaza 
rı Behiç Ak’a çiçek 
takdim etti. Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
bir araya gelen tiya- 
troseverlere 65 daki
ka boyunca keyifli 
anlar yaşatan tek 
perdelik komedi Fay 
Hattı’nın dekor ve 
kostümü Özüdoğru 
Cici tarafından hazır
landı. Işık tasarımını 
Haluk Sayılır ile 
Bülent Tutkun; ses 
düzenini ise Özcan 
Tütüncü ve Cem 
Dolmacı’nın yaptığı 
oyunun teknik 
sorumluluğunu 
Cemal Bağdaş 
üstlendi.
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Başbakanın Başörtüsü bunalımı
Başbakan Erdoğan, birçok 

konuşmasında konuşmanın 
ayarını kaçırıyor.

Konuşması adeta bir histeri 
nöbetine dönüşüyor.

Kendini eleştiren basın ol 
sun, siyasi parti liderleri 
olsun, kim olursa olsun, neza
ket ölçülerini de aşan bir 
uslüp sergiliyor.

Tabii bu arada yanlışlar da 
yapıyor.

Olay üslüp olayı..
Bir yandan demokratiklik 

sergiliyeceksin, özgürlükler
den dem vuracaksın, seni 
eleştiren basını "çıkarları 
tehlikede” diye niteliyeceksin.

Eğer laik basın seni 
eleştiriyorsa, bu demokrasinin 
en doğal bir yanıdır.

Akıllı olan, eleştirileri 
beğensin veya beğenmesin 
sükunetle dinleyip, alabileceği 
birşey varsa almalıdır.

Başbakan, kendini eleştiren 
medya organlarını "CHP yan
lısı medya” olarak niteliyor.

Laik medya aylardır bu 
konuda hükümeti uyarıyor.

"Türban konusu Türkiye’yi 
böler, üniversitede, öğretim

üyeleri arasında bölünmelere 
yol açar” diye uyarıyor.

Sen hiçbirini dikkate alma, 
"Ben sandıktan yüzde 46 oyla 
çıktım, Anayasa’yı da değiştin' 
rim, babayasayı da” de ve 
çoğunluna güvenerek, seni 
eleştiren, uyaran gazeteleri 
karala..

Başbakan, iktidarının bese- 
lemesi olmayan medyaya 
saldırıyor.

Gözünü korkutuyor..
Hatta tehdit ediyor..
Devletin gücünü, iktidarın 

gücünü onların üzerinde hı's- 
setirmeye çalışıyor.

Dünyanın hangi demokratik 
ülkesinde bir başbakan meyda 
ilişkisi bu düzeydedir?

Toplumla uzmaşma 
mesajları veren bir başbakan 
bu tavrı sergilememen.

CHP Genel Başkanı Deniz

Baykal’a seslenişindeki tavır 
ne öyle?

"Daha önce demokrasiye 
inanmış insanların söylediğini 
söylüyoruz; biz, o beyaz 
çarşafla yola çıktık, bedel öde
meye hazırız. ” (!)

Yani, biz, bildiğimiz yolda 
gi deriz, çoğunluk biziz, bu 
yola çıkarken ölümü göze 
aldık.” diyor.

Menderes’in idamına çağ 
rışım yapıyor.

Bu ne biçim bir meydan 
okuma..

Böyle demokratlık olur mu?
AB’ye üye olacak bir Türki 

ye’nin Başbakanı böyle kav
gacı olur mu?

Başbakanın bu çıkışlarının 
altında yatan, "çoğunluğun 
azınlığa tahakkümü” anlayışı 
mı?

Türkiye’nin kavgaya değil, 

barışa ihtiyacı var.
Bunu sağlayacak olan da 

yönetimde bulunanlardır.
İktidardır.
Türkiye, türban kararıyla bir 

gerginliğe itilmiştir.
İtilmemesi istenmiştir.
Kadının başının örtülme 

biçimi bir üniforma gibi dinsel 
sembol haline getirilmiş ve bu 
sembolün üniversitelerde kul
lanılması istenerek, laik bir 
ülkede laiklik zedelenmiştir.

Bunda sanki iktidarın hiç 
günağı yokmuş gibi ulusal 
mutabakatı parlamentodaki 
çoğunluğunda aramaktadır.

Demokrasi kültürünün az 
geliştiği ülkelerde bu çoğun
luk, diktatörya getirir.

DP döneminde bu yaşandı.
Vatan cepheleri oluşturu

larak, ülke vatanını sevenler 
ve sevmeyenler diye ikiye 
bölündü.

Kötü olaylar yaşandı.
Şimdi beyaz çarşaftan söz 

edenler, toplumsal 
gelişmelerini iyi incelemeli ve 
ders çıkarmalı.

Tabii o kültürleri varsa.

V VEKALETNAME
İdare merkezi İstanbul Karaköy, Bankalar Cad. 31/33 Kat:5’de 

bulunan GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ taraflarca imza 
edilen Acentelik Mukavelenamesine kanun, nizam resmi sigorta 
tarifeleri ve şartlarına ve tebliğ edilmiş ve edilecek bilcümle talima
ta riayet etmek üzere Yangın, Nakliyat, Kaza, Ferdi Kaza, 
Mühendislik Sigortaları ve Sağlık Sigortalarını, tayin olunan Sigorta 
hadleri dairesinde kabule, tahakkuk eden Sigorta ücretlerini tah
sile, talep vukuunda süresi içerisinde sigorta mukavelelerinin kıs
men veya tamamen feshini talebe, hasar vukuunda Şirket 
Hukukunun muhafazası ve korunması için yetkili makamlara müra
caatla Şirketten talimat gelinceye kadar zarar miktarlarının artması
na mani olmaya selahiyattar olmak üzere, BURSA GEMLİK; Gürle İş 
Merkezi Zemin Kat No:36 adresinde bulunan GEMLİK UMUT 
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni 
GENERALİ SİGORTA A.Ş. adına SÖZLEŞME YAPMAYA VE PRİM 
TAHSİLİNE yetkili olmak üzere BURSA acenteliğine'tayin eyledik.

VEKALETİ VEREN
GENERALİ SİGORTA A.Ş.

Bankalar Cad. 31-33 K5 Karaköy / İSTANBUL

KAYIP Mithat Gürpınar adına kayıtlı 16050743P nolu 
Tekel Ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.



I

14 Şubat 2008 Perşembe Gemlik Karffez

Sosyal güvenliğe yeni düzenleme
TBMM Plan ve Bütçe 
Alt Komisyonu, 
Anayasa Mahkeme 
sinin iptal kararının 
ardından yürürlüğü 
ertelenen Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Yasasında değişiklik 
öngören tasarıya 
ilişkin raporunu 
tamamladı.
Alt Komisyonda 
kabul edilen rapora 
göre, tasarı; sosyal 
sigortalar ile genel 
sağlık sigortası bakı 
mından kişileri gü 
vence altına almayı; 
bu sigortalardan 
yararlanma şart
larını; finansman ve 
karşılanma yöntem
lerini belirlemeyi; 
sosyal sigortaların 
ve genel sağlık 
sigortasının işleyişi 
ile ilgili usul ve 
esasları belirlemeyi 
amaçlıyor.
Tasarıda, emekli 
aylıklarının hesap 
lanmasında kul
lanılan güncelleme

ki memurlar ise 
Anayasa Mahkeme 
sinin iptal kararı 
doğrultusunda 
yürürlükteki Emekli 
Sandığına tabi olma 
ya devam edecek. 
Jokey ve antrenör
leri de genel sağlık 
sigortası kapsamına 
alınacak. Bu kişiler 
geçici iş göremez 
ödeneği, malullük, 
yaşlılık gibi haklar
dan yararlanacak. 
-Bağ-Kur'lulara da 
emzirme ödeneği- 
Emzirme ödeneğin
den, sigortalı kadın, 
sigortalı erkeğin 
çalışmayan eşi ile 
BAG-KUR'lular da 
yararlanacak. Bu 
kişilere, çocuğun 
yaşaması şartıyla 
doğumdan sonraki 
altı ay süresince her 
ay, doğum tarihinde 
geçerli olan asgari 
ücretin 3'te biri 
tutarında emzirme 
ödeneği verilecek. 
Emzirme ödeneğin
den yararlanmak

tutarı, brüt asgari
ücret kadar olacak. 
Sigortalıların kız 
çocukları ile eşler
ine, 1 yıllık yetim, 
dul aylığı tutarı - 
Yaslılık aylığı- 
Sigortalıların yaşlılık 
aylığı, ortalama aylık 
kazancı ile aylık bağ 
lama oranının çarpı 
mı sonucunda bulu
nan tutar kadar ola
cak. Aylık bağlama 
oranı, sigortalının 
malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına 
tabi geçen toplam 
prim ödeme gün 
sayısının her 360 
günü için yüzde 2 
olarak uygulanacak. 
Bu hesaplamada 
360 günden eksik 
süreler orantılı ola 
rak dikkate alınacak, 
ancak aylık bağlama 
oranı, yüzde 9O'ı 
geçemeyecek.Tasarı 
ya göre, 50 yaşını 
doldurmuş ancak 
erken yaşlandığı 
tespit edilmiş 
sigotalıların diğer

yürürlüğü durduru-
lan kanunda 
SSK'lıların ölüm 
aylığından yararlan
ması için aranan 900 
günlük prim ödeme 
gün sayısı, 1800 
güne çıkartıldı.
Devlet memurlarında 
ise prim ödeme 
gün sayısı 3600 
günden 1800 güne 
düşürüldü.
-Yaşlılık aylığının 
kesilmesi-
Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten son 
ra ilk defa sigortalı 
olan kişiler, yaşlılık 
aylığı bağlandıktan 
sonra yeniden çalış
maya başlarsa yaş 
lıhk aylıkları kesile
cek. Bu kişilerden 
prime esas kazanç 
lan üzerinden kısa 
ve uzun vadeli sigor 
ta kolları primi ile 
genel sağlık sigor
tası primi alınacak. 
İşten ayrılarak veya 
iş yerini kapatarak 
yeniden yaşlılık ay 
lığı bağlanması için

Serbest Kürsü
Uz. Dr. Gürcan VURAL 

Kanser Tanı Uzmanı 
sitonet@superonline.com

katsayısı, her yılın 
aralık ayında açık
lanan TÜFE ile o 
yılın GSYİH gelişme 
hızının yüzde 25'inin 
toplamına bir tam 
sayının ilave edilme
siyle hesaplanacak. 
Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten 
sonra ilk defa devlet 
memuru olanlar, bu 
kanuna tabi olacak 
ve Genel Sağlık Si 
gortası kapsamına 
alınacak. Daha önce-

için bir yıl içinde en 
az 120 gün kısa 
vadeli sigorta koiiarı 
primi bildirilmiş 
olma şartı arana 
cak. BAĞ-KUR'lular, 
ayrıca genel sağlık 
sigortası primi dahil 
prim ve prime ilişkin 
her türlü borçlarını 
ödemeleri durumun
da, emzirme ödene 
ğinden yararlan
abilecek. Hak sahip
lerine verilecek 
cenaze yardımı

koşulları sağlamaları 
halinde yaşlılık 
ayiiğından yararlan
abilmelerini olanak 
sağlayan yaş sınırı, 
50'den 55'e çıkartıla
cak. SSK'h ve devlet 
memurlarının malul
lük ve ölüm aylığın
dan yararlanmaları 
için gerekli prim 
ödeme gün sayıla 
rında da değişikliğe 
gidildi. Anayasa 
Mahkemesi 
tarafından

yazılı istekte bulu
nanlara ya da emek
liye ayrıian veya 
sevk edilenlere, 
yazılı istek tarihini 
veya görevinden 
ayrıldığı tarihi takip 
eden ödeme döne
minden itibaren 
yeniden yaşlılık 
aylığı hesaplanarak 
bağ lanacak.
Yeni aylığa, kesilen 
aylıktan son ra 
yapılan artışlar 
yansıtılacak.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İSİMİZ.

■\F
*1 GÜNDE DAVE

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

İstiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)513 35 95

Kanser ve sebepleri....
Ülkemizde 1970’li yıllarda sebebi bilinen 

ölümler arasında 4. sırada yer alan kanser, 
son yıllarda kalp-damar sistem hastalıkların
dan sonra 2. sıraya yükseldi.

Kanserin sebebi nedir?
Çevresel ve içsel nedenler olarak ikiye 

ayrılabilir.
Çevresel nedenler (kimyasal, radyasyon, 

viruslar gibi) ve içsel nedenler (hormonal, 
bağışıklık bozuklukları, kalıtsal mutasyonlar 
ve diğer genetik nedenler gibi) birlikte veya 
ardışık olarak hücreleri etkileyerek uzun yıl
lar içinde kansere yol açabilirler.

Kanser tek bir hastalık olmayıp, vücuttaki 
tüm doku ve organlarda kanser gelişebilir.

İyi huylu ve kötü huylu tümör ne demek
ti r?

İyi huylu tümörler kanser değildir.
Başka bölgelere yayılmazlar.
Tamamen çıkartıldığı zaman genellikle 

tekrarlamazlar.
Kötü huylu tümörler ya da kanser ise 

komşu organ ve dokulara yayıldığı gibi, lenf 
ve kan yoluyla uzak organlara da yayılır.

Uzak organlardaki yayılımına metastaz 
(yayılma) denir.

Sigara ve alkol kullanımı ile gelişen 
kanserlerin önlenmesi mümkün.

Bu maddelerin kullanılmaması ile tam 
koruma mümkün olur.

Ayrıca güneş ışınlarından korunma ile deri 
kanserinden çok yüksek oranlarda korun
mam mümkün. Kanserden korunmada 
beslenmenin de rolü büyük.

Sigara içmeyerek, beslenme alışkanlıkları
na ve yaşam tarzına dikkat ederek, güneş 
ışınlarından korunarak kanserden korunmak 
mümkün.

Sigara ve tütün ürünlerinin akciğer kanse 
ri, ağız, yutak, soluk borusu, yemek boru 
su, pankreas, rahim ağzı, böbrek ve idrar 
torbası kanserlerine yol açtığı kesin olarak 
biliniyor.

Bu nedenle sigarayı içmeyerek bu kan ser
lerden koruna bilirsiniz.

Sadece sigara içenler değil, pasif sigara 
içicileri de bu hastalıklara karşı risk altında 
bulunur.

Bitkisel kaynaklı besinlerin fazla tüke 
tilmesi, özellikle hayvansal kaynaklı yüksek 
yağlı gıdaların sınırlandırılması, bitkisel 
yağların tercih edilmesi, fiziksel olarak aktif 
olup, egzersiz yapılması ve ideal ağırlığın 
korunması, alkol tüketiminin sınırlandırıl
ması kanserden korunmada etkin rol oynu 
yor.

Kişilerin kendi kendini muayenesi, kontrol 
muayeneleri ve taramalar ile erken tanı 
mümkün.

Kanserin belirti ve bulguları köken aldığı 
doku ve organlara göre değişir.

Hatta bazen hiç belirti ve bulgu vermeden 
kontrol muayenelerinde kanser tanısı konu
labilir.

Aşağıdaki belirtilere dikkat edin:
Dışkılama ve idrar alışkanlıklarında 

değişiklikler
Uzun süren, iyileşmeyen yaralar 
Beklenmeyen kanama ve akıntılar 
Meme veya başka organlarda elle 

hissedilen şişlikler
Yutma güçlüğü veya hazımsızlık
Siğil ve benlerde belirgin değişiklik 
Uzun süren ses kısıklığı ve öksürük 
Bu bulgular her zaman kanser demek 

değildir.
Ancak nedenlerinin belirlenmesi için dok

tora başvurulması gerekir.
Kanser bulaşıcı bir hastalık olmayıp, erken 

tanısı ve tedavisi mümkün bir hastalık 
grubudur.

mailto:sitonet@superonline.com
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Bursa Valiliği’nden kamu kurum 
ve kuruluşlarına güvenlik uyarısı
Bursa Valiliği'nden 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
yaşanabilecek 
sabotajlara karşı 
özellikle giriş 
ve çıkışlarda 
güvenlik tedbir
lerinin eksiksiz 
yerine getirilmesi 
istendi.
Son zamanlarda 
yaşanan terör 
olayları ve 
spekülasyonlardan 
sonra Bursa Valiliği 
tarafından kamu 
kurum ve kuru
luşlara yönelik 

güvenlik tedbir
lerinin harfiyen 
uygulanması 
uyarısında 
bulunuldu.
En son patlayıcı 
yüklü bir aracın 
Bursa İnegöl'de 
yakalanması ve 
çeşitli patlayıcı 
yüklü araçların da 
Türkiye'ye giriş 
yaptığı haberleri 
bu tedbirlerin 
gerekliliğini gözler 
önüne sermişti.
Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre; kamu kurum 

ve kuruluşlarında 
personel, evrak, 
bina, tesis, araç- 
gereç, muhabere 
ve elektronik 
bilgi sistemlerinin 
güvenliğinin 
sağlanması amacıyla 
giriş çıkışlarda 
güvenlik uygula
malarının eksiksiz 
yerine getirilmesi 
istendi. Kamu 
kurum ve kuru
luşlara personel, 
evrak, bina, tesis, 
araç-gereç, 
muhabere ve elek
tronik bilgi sistem

lerinin güvenliğinin 
sağlanması 
amacıyla alınacak 
tedbirler ve bu 
tedbirlerin 
planlanmasının 
istendiği belirtildi. 
Açıklama, "Bu 
amlaçla 88/13543 
Sayılı Sabotajlara 
Karşı Koruma 
Yönetmeliğinin 
25/b maddesine 
göre kurum ve 
kuruluşlarda 
görevli bütün 
personelin 
mesai saatleri 
süresince, daimi 

giriş kartını 
devamlı olarak 
takılı bulundurması 
emri verildi." şek
linde devam etti. 
Aynı yönetmeliğin 
25/h maddesine 
göre de kurum ve 
kuruluşların 
girişlerinin kontro 
lünün sağlanması 
amacıyla ziyaret için 
gelenlere ziyaretçi 
kartı, görevle 
veya iş takibi için 
gelenlere ise, 
geçici giriş kartı 
verilmesi gerektiği 
hatırlatıldı. Yapılan 

açıklama; "Bu 
nedenle, kurum ve 
kuruluşlarda 
önceden 
hazır bulunan 
giriş kartlarını 
mesai saatleri 
içerisinde takılı 
bulunduracak, 
hazır olmayan 
kurumların ise 
15 Mart 2008 
tarihine kadar 
eksikliklerini 
tamamlayarak 
uygulamaya 
başlayacaklardır." 
şeklinde 
noktalandı.

[Termal suları ile iinlii Bursa, kaplıca kenti olmaktan çıkıyor
Dünyada termal 
turizme olan ilgi her 
geçen gün artarken, 
yüzyıllardır şifa 
dağıtan doğal kaplı
caları nedeniyle 
'Su şehri' olarak 
anılan Bursa, 
gelişen sağlık turiz
minden payına 
düşeni alamıyor. 
Dünyaca ünlü termal 
sularını verimli kul
lanamayan Bursa, 
yeterli tesise sahip 
olamamanın yanı 
sıra, mevcut tesis
lerini de modernize 
edememenin sıkın
tılarını yaşıyor. Bu 
alandaki üstünlü 
ğünü başka illere 
kaptıran Bursa, ye 
niden kaplıca kenti 
olarak anılmak için 
çalışmalar yapıyor. 
Son yıllarda yaptığı 
ihacatla otomotiv 
şehri olarak anıl
maya başlayan Bur 
sa, tarih, turizm, 
tekstil, sanayi ve 
kaplıca kenti olma 
özelliklerini de bün 
yesin de barındın 
yor. Her alanda 
marka olmayı 
başaramayan yeşil 
kent, kaybettiği 
yeşil ve tekstil kenti 
olma özellikleri gibi, 
kaplıca kenti olma 
özelliğini de yavaş 
yavaş yitiriyor.
Evliya Çelebi'nin 
ifadesiyle, kehribara 
benzer, sarı renkteki

sıcak ve şifan 
suların Bursa'yı 
su şehri yaptığı 
belirtiliyor. 
Bursa'daki kaplıca 
ve içme sularının 
romatizmal, deri, 
dolaşım, solunum, 
kadın, sindirim, 
böbrek ve idrar yol
ları, göz, kemik ve 
kireçlenme hastalık
ları, metabolizma 
bozuklukları ile 
hastalık ve ameliyat 
sonrası rahatsızlık
ları olumlu yönde 
tedavi edici özelliği 
bulunduğu biliniyor. 
Uzmanların yaptık
ları araştırmalara 
göre, Bursa şifalı 
suları birçok bakım
dan, Avrupa'daki 
kaplıcalardan üstün 
özellikler taşıyor. 
Çekirge ve Kükürt 
lü'de iki ayrı termal 
su kaynağına 
sahip olan Bursa, 
kimyasal analizleri 
farklı sonuçlar 

veren iki kaynağı iie 
de şifa dağıtıyor. 46 
derece sıcaklıktaki 
Çekirge termal suyu, 
düşük tuz içeriğine 
sahipken, Kükürtlü 
termal suyunun 
sıcaklığı ise 82 dere
ceye kadar ulaşıyor. 
Kaplıcalar, genel 
olarak, romatizmal, 
deri, dolaşım, solu 
num, kadın, sindi 
rim, böbrek ve idrar 
yolları, göz, kemik 
ve kireçlenme has 
talıkları, metaboliz
ma bozuklukları ile 
hastalık ve ameliyat 
sonrası rahatsızlık
lara iyi geliyor. 
Kaplıca suları bun
ların dışında da bir 
çok sağlık sorununu 
çözüyor. Bursa Eski 
Kaphca'mn suyu
nun, sindirim yolu, 
kadın ve kalp-damar 
hastalıklarına iyi 
gelirken, üç ayrı 
menbadan sıcak ve 
soğuk olarak ulaşan

Kara Mustafa Hama 
mı'nın suyu ise, 
kısırlık başta olmak 
üzere romatizma, 
nevralji, gut, egza
ma, kadın hastalık
ları ve kemik kırık
larına iyi geldiği 
belirtiliyor.
Türkiye Jeotermal 
Derneği'nin verileri 
ne göre, olumsuz 
koşullara rağmen, 
dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de sağlık 
turizmine (SPA), 
kaplıca ve şifalı su 
lara olan ilgi hızla 
artıyor. Termal tu 
rizm amaçlı olarak 
Almanya ve Macaris 
tan'a yılda 10 mil 
yon, Rusya'ya 8 mil 
yon, Fransa'ya 700 
bin, İsviçre'ye 800 
bin ve Ispanya'ya 
400 bin kişi gidiyor. 
Japonya'nın sadece 
Beppu şehrine ise 
12-13 milyon kişi 
akın ediyor. Ülkemiz 
de 10 milyona yakın 
romatizmalı hasta 
bulunuyor ve bun
ların 7 milyonu şifa 
bulmak için termal 
merkezlere gidiyor. 
Şehir merkezinde 
Kükürtlü kaplıcaları, 
Eski Kaplıca, Yeni 
Kaplıca ve Kara Mus 
tafa Paşa Kaplıcaları 
bulunuyor, ilçelerde 
ise, İnegöl'e 27 km 
uzaklıkta Oylat 
Kaplıcaları, Mustafa 
kemalpaşa'nın 15 km 

güneyinde, Akarca 
Köyü.içerisinde 
bulunan Tümbüldek 
Kaplıcaları ve birçok 
bölgedeki sayısız 
işletmenin kullandığı 
kaplıcalar ile Bursa 
şifa dağıtıyor. Şifalı 
suların, modern 
tesisler yapılmasıyla 
birlikte, Bursa'nın 
kaderini önemli 
ölçüde değiştirebile
ceği belirtiliyor. 
Öte yandan Bursa 
Valisi Şebabettin 
Harput, Maden 
Teknik Arama (MTA) 
dan uzman bir ekibin 
Bursa'ya gelerek 
incelemelerde bulun
duğunu söyledi. 
Bursa'yı termal kenti 
yapmak istediklerini 
belirten Harputlu, 
"Bir zamanlar kaplı
ca şehri olarak anı 
lan Bursamız, male- 
sef yanlış sondaj 
çalışmaları 
nedeniyle bu özel
liğini kaybetmek 
üzeredir. Ankara'dan 
gelen uzman ekip, 
şehrin termal 
kaynaklarında ince 
lemelerde bulunu 
yor. Ümit ediyorum- 
ki, kısa bir sürede 
çalışmalardan 
sonuç alacağız. 
Bursa ’yı termal 
merkez yapacağız." 
diye konuştu.
Türkiye Sehayat 
Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB)

Güney Marmara 
Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Handan Dilek 
Amca oğlu, kentin 
dünyaya tanıtımı 
ve turist çeke
bilmesinin, 
sadece bu konunun 
ciddi olarak ele 
alınmasıyla 
bile mümkün 
olduğunu belirtiyor. 
Kaplıcalara, 
Bursa'da yıllardır 
bir iki oteldeki 
istisna dışında 
hiç yatırım yapıl
madığını kaydeden 
Amcaoğlu, mevcut 
kaplıcalar yenilen- 
mezken, işletme 
anlayışlarının da 
değişmediğinin 
altını çiziyor. 
Müşterilerin başka 
şehirlere kaçtığına 
dikkat çeken 
Amcaoğlu, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput tarafından 
başlatılan çalış
maların umut verici 
olduğunu ifade etti. 
Amcaoğlu, MTA ile 
yapılan çalışmalar 
sayesinde yeni 
kaynaklar buluna 
cağını, kurulacak 
yeni tesislerin 
yanı sıra mevcut 
tesislerin moder 
nizasyonu ile de 
Bursa'nan kaplıca 
kenti kimliğini 
koruyabileceğini 
sözlerine ekledi.

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hırsızlar ne var 
ne yok götürdüler
Bursa'da, bir eve 
giren kimliği 
belirsiz kişi yada 
kişiler, içerdeki 
çok sayıda elek
tronik ve gümüş 
ev eşyasını çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, hırsız yada 
hırsızlar, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Dikkaldırım Mahalle 
si Zübeydehanım 
Caddesi üzerinde 
Gökhan U'ya (32) 
ait evin açık 
unutulan kapasın- 
dan içeri girdi.
İçerdeki, 2 adet 
çeşitli markalarda 
laptop bilgisayar, 
1 adet dijital 
fotoğraf makinası, 
2 adet gümüş 
şamdan, 1 adet

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Kurfez

•(■Lli'le İli elvasl ıızıvısl 

orta boy gümüş 
tepsi, 1 adet gümüş 
sigaralık, 6 adet 
orta boy gümüşlük, 
1 adet sepet şek
linde gümüş şeker
lik, 2 adet altın 
kolye, 36 adet çatal 
bıçak ve çay tabağı, 
1 adet gümüş orta 
boy meyvelik, 6 
parça gümüş set, 
pasta bıçağı, 2 
servis spatulası, 
2 adet kolye, bir 
adet sarı kurbağa 
şeklinde kolye, 2 
adet fendi marka 
çanta ve erkek 
kol saatini alarak 
kayıplara karıştı. 
Ev sahibinin 
müracatı üzerine 
olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

Bursa'da, bir 
işyerinden hırsızlık 
yapan 3 kişi, işyeri 
sahipleri tarafından 
suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Koğukçınar

Kaldırıma çıkan jip dehşet saçtı
Bursa'da park 
etmek istediği 
jipi arazi vitesine 
takınca durdura
mayan sürücü, 
4 kadına çarptıktan 
sonra orta refüjü 
aşıp karşı yöne 
geçti. Kentin en 
işlek caddesindeki 
kazanın ardından 
yaralı yakınları 
kilitlenen trafikte 
sinir krizi geçirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, akşam 
saatlerinde merkez 
Osmangazi ilçesi 
Altıparmak

Mahallesi Doktor 
Sadıkahmet Caddesi 
üzerindeki Ali G'ye 
(34) ait bir işyerinden 
gece geç saatlerden 
2 adet uyku seti ile 2 
adet yatak örtüsü

Caddesi Çatalfırın 
yakınlarında 
meydana gelen 
kazada, sürücüsü 
nün kimliği 
açıklanmayan 
16 CHT 
40 plakalı cip, 
kaldırımda yürüyen 
4 kadına çarptı. 
Orta refüjü aşıp 
karşı yönden gelen 
Haluk Doğan (55) 
idaresindeki Gıda 
Kontrol ve Araştır 
ma Enstitüsü'ne ait 
16 YA 026 plakalı 
resmi otomobile 
de çarpan cip,

II II 

çalan 3 kişi, eşyaları 
dışarda bekleyen 
16 CDS 88 plakalı 
araca koydukları 
sırada işyeri 
sahipleri tarafından 
suçüstü yakalandı.

elektrik direğinde 
durabildi.
Kaldırımda yürür 
ken cipin 
altında kalarak 
yaralanan Fatma 
Akbey, Cemile 
Akbey, Belgin 
Engin ve Remziye 
Hüseyinoğlu 
sedye ile ambulansa 
taşınırken, yakınları 
ise sinir krizleri 
geçirdi.
Kazanın, kentin 
en işlek caddesinde 
akşam saati olması 
yüzünden trafik 
de kilitlendi.

İsimleri, Mahir A(25), 
Özkan S(28) ve 
Harun E(22) olduğu 
tesbit edilen zanlılar 
polise teslim edildi. 
Olayla ilgili soruştur 
ma başlatıldı.

Polis, meraklı 
vatandaşları 
olay yerinden 
uzaklaştırmakta 
güçlük yaşadı. 
Kazaya sebep 
olan ve kimliği 
polis tarafından 
açıklanmayan 
cip sürücüsü, 
Çarşı Polis 
Merkezi'ne 
götürüldü.
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 
yaralıların 2'sinin 
durumunun 
ciddi olduğu 
öğrenildi.

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

1

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

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

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

i

ı
1 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.

Mac/de &ZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 211

UMURBEY HALI SAHA 
ve KAFETERYA

Veni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı. 
Sezonluk Abone Fiyatı: 35.W-YTL 
TEL : 0.224 525 07 38
GSM : 0.546 517 52 82
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ELEMAN ARANIYOR

KIRPAR! A.Ş. bünyesinde 
çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 

mezunu elemanlar alınacaktır.

I
Barış Güler’in kaleminden

8 YAŞ

MEST ALBAY LTD.ŞTI.
Bilgi için: Mesut Keskin 

0.532 511 90 22

€L€MRN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BflYflN ELEMAN 

aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 78 77

HU ABONE OLDUNUZ BU?
■mnımıııııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

şt,*.

KURBANLIK ve RDAKLIK
Kendi Özel besimiz Kürbanlıklanmızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

1ESKİMİZDEÛCIÎEKİZ KESİM HİZMEIİMİZ VARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları azman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel:5131148CepTel:0.5S2 779 91 94

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatlann şahsen yapılması rica olunur. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE 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
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 1 1 .30 -
ÖLÜM BEKÇİSİ 1 4.00 -
MASKELİ BEŞLER KIBRIS I 0-00 -

(Rezervasyon 
Tel :51333 2i)

2 1 .OO

19.00

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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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Lig A 
grubunda düşmeyi 
garantileyen 
Tofaş'a bir darbede 
İznikspor'dan geldi. 
Gemlik'te oynanan 
maçta Tofaş 
karşısında baştan 
sona etkili bir futbol 
sergileyen İznikspor, 
bitime iki hafta 
kala düşme hattın
dan uzaklaşarak 
rahat bir nefes aldı. 
Rakibine oranla 
daha tecrübeli fut-

İznikspor, 29 dakika
da Tofaş kalecisi 
Orkun'un ceza 
sahası içinde rakibi
ni düşürmesiyle 
penaltı kazandı. 
Atışı gole çeviren 
Serkan Çiftçi 
İznikspor'u 
1-0 öne geçirdi.
40. dakikada Ömer'le 
durumu 2-0 yapan 
İznikspor ilk yarının 
son dakikasında 
yine Serkan 
Çiftçi'yle bir gol 
daha bularak

Is

alısissı

soyunma odasına 
3-0 önde gitti.
İkinci yarıda baskılı 
futbolunu oynayan 
İznikspor karşısında

60. dakikada 
Nezih'in kırmızı 
kart görmesiyle 
10 kişi kalan 
Tofaş, 64 dakikada

yediği golle 4-0 
geriye düştü. 
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
İznikspor 3 puanı 
4 golle alarak 
rahatladı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Özgür Uçak (7) 
Emircan Şerbetçi (7) 
Serkan Küçük (7) 
İZNİKSPOR : Murat 
(6) Ethem (6) Sedat 
(6) Kadir (6) Sercan 
(6) Recep (6) Kenan

(7) Serkan Çiftçi (7) 
Necati (6) 
TOFAŞ : Orkun (3) 
(Cihangir 4) Çetin (5) 
Erhan (4) (İsmail 4) 
Ertan (5) Nezih (5) 
Haşan (5) Çetin (5) 
Şamet (5) Fatih (3) 
(İsmet 3) Serkan (5) 
Gürcan (5) 
GOLLER :
Dk. 29 Pen. 44
Serkan Çiftçi Dk. 40 
Ömer Dk. 64 Recep 
(İznikspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 60 Nezih (Tofaş)
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Türkiye iki basamak geriledi
Uluslararası 
Futbol 
Federasyonları 
Birliği (FIFA), 
şubat ayı dünya 
sıralamasını açıkladı.

A Milli Takım'ın, 
2008 Avrupa 
Şampiyonası 
Finalleri'ne 
gitmeye hak 
kazanmasıyla

12 sıra birden 
yükselip, 2007 
yılı kasım ayında 
16. sıraya yerleşen 
Türkiye, bu ay 
2 basamak

gerileyerek, 
18. sırada yer aldı. 
Liderliğini bu ay 
da sürdüren 
Arjantin'i takip 
eden ülkeler, yine

Brezilya ve İtalya 
oldu.
Türkiye'nin 
2008 Avrupa 
Şampiyonası 
Finalleri'nde A

Grubu'ndaki 
rakiplerinden 
Çek Cumhuriyeti 
6, Portekiz 8, İsviçre 
ise 41. sırada 
bulunuyor.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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[(Sevgililer Günü’nün tarihçesini biliyor musunuz?
J Sevgiler Günü'nün Romalı genç uygulamaya günümüze kadar olarak Aziz Valentine

başlangıç tarihi eski kızlar isimlerini
Roma İmparatorluğu 
zamanına uzanıyor. 
Eski Roma'da 14 
Şubat günü bütün 
Roma halkı için 
önemli bir gündü. 
Çünkü bu günde 
Roma tanrı ve tan
rıçalarının kraliçesi 
olan Juno'ya duyu
lan saygıdan ötürü 
tatil yapılırdı. Juno 
ayrıca Roma halkı 
tarafından kadınlık 
ve evlilik tanrıçası 
olarak da biliniyor
du. Bu günü takip 
eden 15 Şubat gü 
nünde ise Lupercalia 
Bayramı başlıyordu. 
Bu bayram halkın 
genç nüfusu için 
büyük önem taşıyor
du. Bunun nedeni 
ise yaşantıları kesin 
kurallar ile sınır
landırılmış, bunun 
doğal sonucu olarak 
bir birliktelik yaşama 
şansı olmayan bu 
gençler sadece bu 
bayram süresince 
bile olsa birbirlerinin 
partneri oluyorlardı. 
Hangi genç bayanın 
hangi genç erkek ile 
bir çift oluşturacağı 
eski bir gelenek olan 
ve Lupercalia 
Bayramı'nın arife gü 
nü yapılan bir çekiliş 
ile belli oluyordu.

başladılar.
küçük kağıt 
parçalarının üzer
ine yazıp bir 
kavanoza koyuy
orlardı. Genç 
Romalı erkkeler 
ise kava nozdan 
bu kağıtları çek
erek üzerinde 
hangi kızın-ismi 
yazıyorsa o kızla 
bay ram
eğlenceleri bo yunca 
beraber olu yorlardı. 
Bu birliktelikler bir
birine aşık olan 
çiftler için bay ram 
süresinin dışına 
taşıp genellikle evli 
likle sonlanıyordu. 
İmparator 2. Claudi 
us, Roma'yı kendi 
katı kuralları ile za 
limce yöneten bir 
hükümdardı. Onun 
için en büyük prob
lem ordusunda sava 
şacak asker bulama
maktı. Ona göre bu 
durumun tek sebebi 
Romalı erkeklerin 
aşklarını ve ailelerini 
bırakmak istememe 
teriydi. İşte bu yüz
den Roma'daki tüm 
nişan ve evlilikleri 
kaldırdı. Aziz Valenti 
ne de Claudius'un 
hükümdarlığı 
zamanında Roma'da 
yaşayan bir papazdı. 
Kendisi gibi papaz

olan Aziz Marius ile 
birlikte Claudius'un 
yasağına rağmen 
gizlice çiftleri evlen 
dirmeye devam etti. 
Ancak imparator bu 
durumu bir süre son 
ra öğrendi. Aziz 
Valentine insanları 
evlendirmeye devam 
ettiği için tutuklandı 
ve yaptıklarının ceza 
sı olarak sopa ile 
dövülerek öldürüldü. 
Milattan sonra 270 
yılının 14 Şubatı 
Hristiyan şehitliğine 
gömüldü.
Aynı zamanlarda 
Roma'daki putper
estler, şubat ayı 
içinde kutlanan

mı'nı kendi putper
est tanrıları için kut
luyorlardı. Bayram 
öncesi yapılan gele 
neksel çekilişi ise 
seromoniye bağlı 
kalarak kendileri için

Hristiyan 
Kilisesi'nin ilk 
kurulduğu yıl
larda hizmet 
veren papazlar 
butörenlerin, 
özellikle de 
evlenmemiş 
gençlerin put
perest ler ile 
birlikte anıl
masından 

rahatsız oldukları 
için bir çözüm bul
dular. Bu gençlerin 
isimlerinin azizlerle 
.birlikte anılmasını 
istedikleri için 
Lupercalia 
Bayramı'nın başladı 
ğı günü Aziz Valenti 
ne Günü olarak kut
lamaya başladılar. O 
gün bugündür her 
yılın 14 Şubat'I Sevgi 
liler Günü olarak 
kutlanmaya devam 
ediyor ve yeryüzün 
de kadın ve erkek 
beraber olduğu süre 
ce de kutlanmaya 
devam edecek gibi. 
SAINT VALENTİNE 
VE SEVGİLİLER 
GÜNÜ 
Milattan sonra ilk 
yüzyıllardan beri her 
yıl şubat ayının 
ondördünde kut
lanan Sevgililer 
Günü'nün başlangıcı 
ile ilgili o günden

gelmiş çeşitli efsane
ve hikayeler var. 
Bazı kaynaklara göre 
bu özel günün kut
lanma sebebi Hristi 
yanlığı seçtiği ve bu 
inancından vazgeç 
mediği için Öldürü 
len Romalı Aziz 
Valentine. 14 Şubat 
270 yılında ölen 
Valentine'nin ölüm 
günü o günden 
sonra Sevgililer 
Günü olarak kutlan
maya başlanmış. 
Efsanenin başka bir 
yönü ise Aziz 
Valentine'nin İmpara- 
tor.Claudius hüküm
darlığı ile aynı 
dönemde bir tapı
nakta papaz olarak 
hizmet vermesi ile 
ilgili. Claudius Valen 
tine'i emirlerine uy 
madiği ve kendisine 
başkaldırdığı için 
tutuklatıp öldürdü. 
Bu olaydan 226 yıl 
sonra 496'da Papa 
Gelasius Aziz Valen 
tine'i onurlandırmak 
için Şubat 14'ü Aziz 
Valentine Günü 
olarak belirlemiştir. 
Yıllar geçtikçe yavaş 
yavaş Şubat 14 
sevgililerin, aşıkların 
birbirlerine aşk 
mesajları yolladığı 
bir gün haline geldi. 
Bununla pararel

de bütün sevenlerin
koruyucu azizi hali 
ne gelip böyle anıl
maya başlandı. 
Sevgililer Günü, 
1800 yıllardan sonra 
Amerika'da Esther 
Hovvland'ın ilk Sev 
gililer Günü kartını 
yollamasından bu 
yana günümüzde 
daha çok sayıda 
insanın kutladığı 
toplumsal bir olay 
haline geldi. Bönün 
doğal sonucu olarak 
olayın ticari yönü 
çok gelişti.
Neredeyse herkes 
her yıl 14 Şubat'ta 
sevgililerine veya 
eşlerine bu günün 
ruhu ile bütünleşen, 
karşı tarafa sevgi
lerini anlatan hediye 
ler veriyor. Bu 
hediyelerin başında 
ise sade ama bir o 
kadar anlamlı çiçek
ler geliyor. Sevginizi 
alacağanız çikolata 
veya yollayacağınız 
bir kart ile de anlat
manız mümkün. 
Kısacası bu özel 
günde yanınızda 
gerçekten sevdiğiniz 
birisinin olması ve 
sevginizin karşılığı 
nın olduğunu bilmek 
herhalde hepsinden 
çok ama çok daha 
önemli.

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 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 

Su Arıza Yalnyz 185

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.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 5-] 7 34 qq
Sahil Dev. Hast. 00
Mer.Sağ.Ocağı " "
Tomokay Tomografi 51J 1U bö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

14 Şubat 2008 Perşembe 
SAĞLIK ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 2 
Tel: 5130363 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2979 

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 : 5.13 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 PETEKLERİ
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAH
« GİRİŞ ÇELİK KAM
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK & YEŞİL ALAN
• PVC PENCERE
* BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

l60m2dublex daireye geniş seçenek.• BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÛ AYDINLATMA
• DEKORATİF CAM TUĞLA
• GÜVENLİK VE KAMÇI 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

KAPALI OYUN PARKI
' Sitenin kensine ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 

sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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Avukatın jandarma ile çatışmaya girmediği, silahını hiç kullanmadığı belirlendi

Avukat Mehmet Çatak'ı
öldüren subaya dava açıldı

Jandarma Üsteğmen Selçuk 
Özen’in cinayet suçundan hakkın
da tutuklama kararı bulunan Avu 
kat Mehmet Çatak’ı, “Dur” emrine 
uymadığı için Yalova’da 13 kur 
şunla öldürmesi nedeniyle, Yalo 
va Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren 
tarafından “Meşru Müdafaasını 
rını aşılmak suretiyle taksirle ölü 
me ve yaralamaya neden olma” 
suçundan dava açtı.

Olay günü Av. Mehmet Çatak’ın 
Sekreteri Bahar Taş’ı arayarak konuş
mak için Yalova’ya çağırdığı, teknik takip 
yapan jandarmanın dd Taş’ı izleyerek 
Çatak’a ulaştığı belirtilen iddianamede, 
Mehmet Çatak’ın 6.35’lik tabancasını 
belinden çıkardığı ancak hiç kullan
madığı belirtildi. Olayda başından ve 
bacağından yaralanan Astsubay Kıdemli 
Çavuş Kadir Kıhçkaya’nın da Özen’in 
tabancasından çıkan kurşunla yara
landığı belirlendi. Haberi sayfa 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

AKP Gemlik ilçe örgütü, 
Parti Genel Merkezi’ni ve TBMM gezdi 

Çelik, “Belde 
belediyeleri 
kapanabilir”

AKP İlçe Teşkilatı üyeleri Ankara'ya giderek 
TBMM'yi gezdi, Parti Merkezi ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret 
etti. Bakan Çelik, beldelerin durumu hakkın
da açıklamalarda bulundu. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış £akpet
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belde belediyelerine çözüm yok
Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe örgütü 

Ankara’yı ziyaret etmiş.
İlçe Başkanı Enver Şahin, ilçe yöneticileri, il 

genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, 
belde başkanları, kadın ve gençlik komisyonu 
üyeleri de bu geziye katılmış.

Siyasetle uğraşanların siyasetin kabesi olan 
Ankara’yı görmeleri gerekir düşüncesindeyim.

Tüm siyasi partilerin genel merkezleri baş 
kentte, TBMM başkentte, bakanlıklar başkentte..

Yönetilenler, nereden yönetildiğini bilmeliler.
Devamı sayfa 5'de

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ 

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI 
€Vl€R€V€İŞY€RL€RİN€ 
YAKIT SCAVİSİMİZ OLUP 

T€L€FON AÇMANIZ Y€T€RLİDİA.

Dörtyol Mevki Gemllk/Bursa Tel:0.224 513 30 33
Faki: 0.224 5135T Ol - 0.533 437 36 63 t

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 
sfasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

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

i Buluşma— ®

Siyasi Müdahale.....
Parti içinde bölünme ortamları sağlayarak 

iktidara gelinmez..
Türk siyaseti bir "yapboz" biçiminde el 

alınırsa..
Söz konusu yapboz'un parçaları iktidar 

da olsa muhalefet te olsa çok dağınık..
Kimi parçalar içeride kimileri dışarıda..
Hepsini bulup yerlerine koyacaksın..
Bir araya getireceksin..
Adına da Türk Siyaseti diyeceksin..
Ama ne yazık ki gerçek bu..
Türkiye Cumhuriyeti'ni bireysel ve grup

sal çıkarlarına öncelik vererek yönetenler 
siyasal ve ekonomik bağımsızlığı zedeledi 
ler..

Hatta zedelemenin de ötesinde yok ettiler.
Şimdi..
Türkiye'nin kaderini ne yazık ki dışarıda 

kiler belirliyor..
İktidar ya da muhalefet fark etmiyor.
Önemli olan bölmek ve zayıflatmak..
Dünya döndü..
Hızla değişti.. <
Teknolojik gelişim normal bir insan 

zekasının öngöremeyeceği düzeyde 
gerçekleşti..

Ancak..
Çağdışı insanın bulduğu yönetim biçim

leri aynı kaldı..
Parçala ve yönet.. En etkini de bu...
Çünkü tarih başarı örnekleriyle dolu..
Afganistan'dan başlayın..
Hatta daha gerilere gidin Vietnam'a 

uzanın..
Oradan Türkiye'ye kadar gelin..
Etnik, dinsel ayrıştırma çabaları hep 

olumlu sonuç vermiş..
Ülkeler bölünmüş..
Bölünmeden yarar umanlar ve bunun için 

de tetikleyenler, organizasyonun içinde 
olanlar hep kazanmışlar..

Türkiye'nin son 50 yılına bir projeksiyon 
yapın..

Neden sosyal demokratlar iktidara 
gelemiyor?

Türkiye'nin çıkarlarını bireysel ve grupsal 
çıkarlarından üstün görenler sürekli bir 
"hizip" ortamının içine düşüyorlar, 
düşürülüyorlar..

Hep Türkiye'yi dışarıdan yönetmeye he 
vesli olanlarla işbirliği yapan sağ politika 
cılar ulusun kaderiyle oynuyorlar..

Gördüklerim ve yaşadıklarımdan ortaya 
çıkardığım sonuç bu..

Şimdi CHP Bursa İl Yönetimi seçime 
gidiyor..

İki gün sonra yeni başkan seçilecek..
O başkan... Kimse..
Seçmenin özgür iradesiyle mi koltuğa 

• oturacak.*.
Yoksa bir yerlerden yapılan yönlendir 

meler mi etkili olacak..
Sosyal demokratlar her fırsatta Türkiye'yi 

yönetenlerin dışarıdan icazetle işbaşına 
getirildiğini dile getirmiyorlar mı?

Eee.. Şimdi onların yaptığı ne iş?
Müdahale müdahaledir..
Yeri, zamanı ve niteliği asla müdahaleyi 

haklı çıkarmaz..
Türkiye'de Cumhuriyetin temel nitelikleri 

sarsılıyorken,rejim, değişim sürecine gir
mişken Atatürk'ün kurduğu parti nelerle 
uğraşıyor?

Tek yürek kenetlenmek varken bu kavga 
ne diye?

Tı; Faküllesi'ntle ma; sıkıntısı cMii
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ)Tıp 
Fakültesi'nde 
çalışan işçilerin 
maaş sıkıntısının 
çözüldüğü 
bildirildi.
İşçiler fakülte 
önünde bir buçuk 
saatliğine iş 
bırakma eylemi 
yapmıştı.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof 
Dr. Mustafa 
Yurtkuran, 
bin 300 çalışanı 
ilgilendiren maaş 
krizinin aşıldığını 
söyledi.
Problemin 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'ndaki 
(SGK) muhasebe 
yanlışlığından 
kaynaklandığını 
belirten Rektör 
Yurtkuran;
"Paramızı ala 
mayınca maaşları 
ödeyemedik.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam 
Faruk Çelik'in

devreye girmesiyle 
krizi aşıp, maaşları 
1 -2 gün içinde 
ödeyeceğiz. SGK 
ayın 28'ine kadar 
uzlaşılan faturaları 
takip eden ayın 
5'inde ödüyordu. 
Ancak geçen 
ay ki fatura 29'ında 
işleme konulmuş.

Mart ayında 
paranın ödeneceği 
söylendi.
Sıkıntıyı Bursa'nın 
Bakanı olan Faruk 
Çelik'e aktardık.
Bakan da konuyu 
halledeceğini 
söyledi. Maaşları 
birkaç gün içinde 
yatıracağız" dedi.

Sağlık hizmetinin 
sekteye 
uğratılmaması 
gerektiğini 
kaydeden 
Yurtkuran, 
"Hastane çalışan
larını provoke 
edenler var. 
Arkadaşların 
düşünmesi lazım. 
15 senedir 
çalışanlar var. 
Bugüne 
kadar bir gün 
aksamadı.
Çalışanlanmız 
pro vokasyonlara 
gelmesinler.
Sorun kısa 
sürede çözülecek* 
diye konuştu.
Maaşlarını 
12 gündür 
alamayan hasta 
bakıcı, temizlikçi, 
bilgi işlem 
uzmanı ve 
sekreterlerin 
aralarında 
bulunduğu 
500 kişi 
fakülte önünde 
eylem yapmıştı.

tjjmiK-KİBAIIKlİİlDAİlElERveİpi
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 sü 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
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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
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SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+l ve 4+l normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+l ve 3+l normal daireler.
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
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.c0m.tr Tel: 513 42 21 513 17 94
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Avukatın jandarma ile çatışmaya girmediği, silahını hiç kullanmadığı belirlendi

Avukat Mehmet Çatak’ı 
öldüren subaya dava açıldı 

AZ**Jandarma Üsteğmen Selçuk Özen’in cinayet suçundan hakkında 
tutuklama kararı bulunan Avukat Mehmet Çatak’ı, “Dur” emrine 
uymadığı için Yalova’da 13 kurşunla öldürmesi nedeniyle, Yalova 
Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından “Meşru Müdafaa sınırını 
aşılmak suretiyle taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçun
dan dava açtı.
^^Olay günü Av. Mehmet Çatak’ın Sekreteri Bahar Taş’ı arayarak konuş
mak için Yalova’ya çağırdığı, teknik takip yapan jandarmanın da Taş’ı 
izleyerek Çatak’a ulaştığı belirtilen iddianamede, Mehmet Çatak’ın 6.35’lik 
tabancasını belinden çıkardığı ancak hiç kullanmadığı belirtildi. Olayda 
başından ve bacağından yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Kılıç 
kaya’nın da Özen’in tabancasından çıkan kurşunla yaralandığı belirlendi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura)

YaaYORUM

Karacaali Köyü 
çöplüğünde 
29 Ocak 2007 günü 
öldürüldükten sonra 
yakılan ve hayvan
larca parçalanan 
Halil Marangoz’u 
öldürmek suçundan 
hakkında tutuklama 
kararı bulunan 
Avukat Mehmet 
Çatak’ı firarda 
olduğu sırada 
teknik takip sonucu 
yakalayan 
Küçük Kumla 
Jandarma Karakol 
Komutanlığında 
görevli Üsteğmen 
Selçuk Özen 
hakkında Yalova 
Cumhriyet Savcısı 
Cesim Eren tarafın
dan “Meşru 
Müdaafa sınırını 
aşmak suretiyle 
taksirle adam 
öldürme ve yarala
maya neden olma” 
suçundan Yalova 
Ağır Ceza Mahkeme 
sinde dava açıldı. 
Jandarmaca 
öldürülen Avukat 
Mehmet Çatak’ın 
eşi Zekiye Çatak ve 
çocukları ile kardeşi 
Erdinç Çatak tarafın
dan cinayetten 
sonra yapılan soruş
turma sonucu tanık 
ifadeleri, Adli Tıp 
raporlarının açıklan
ması üzerine Üsteğ
men Selçuk Özen 
hakkında şikayetçi 
olundu. Çatak 
ailesinin şikayeti 
üzerine olayı 
soruşturan Yalova 
Cumhuriyet Savcısı 

Cesim Eren, 8 
Kasım 2007 tari
hinde Üsteğmen 
Selçuk Özen 
hakkında Türk Ceza 
Kanunun 27/1, 22/3 
delaletiyle 85/2,53/6, 
63 maddelerinden 
dava açtı.
Dava, Yalova Ağır 
Ceza Mahkemesi’ 
nde 10 Mart 2008 
günü saat 9.oo da 
başlayacak.
İDDİANAMEDE 
ÇATAK’IN 
ATEŞ ETMEDİĞİ 
BELİRTİLDİ 
Cinayet suçundan 
aranan Avukat 
Mehmet Çatak, 10 
Haziran 2007 günü 
işyerinde çalışan 
sekreteri Bahar Taş’ı 
telefonuyla arayarak 
Yalova Devlet 
Hastanesi civarında 
görüşmek istediğini, 
olayı teknik takibe 
alan jandarma 
tarafından 
belirlenmesi üzerine 
Sekreter Bahar Taş’ı 
izlemeye alan Küçük 
Kumla Karakolu’nda 
görevli Üsteğmen 
Selçuk Özen, 
Astsubay Kıdemli 
Çavuş Kadir 
Kılıçkaya ve 
Astsubay Çavuş 
Ramazan Haydar 
ve bir uzman çavuş 
ile birlikte Gem 
lik’ten Yalova’ya 
hareket etti.
Sekreterin Avukat 
Çatak ile buluştuğu 
sırada, jandarma 
subaylar Özen ve 
Kılıçkaya'nın

Avukat Çatak’a 
‘Dur’ ihtarında 
bulunduğu bu sıra
da maktulün belin
den silah çıkararak 
kaçtığı sırada bir 
silah sesi duyul- 
o'uğu aru'ıııuaıı peş 
peşe silah seslerinin 
geldiği ve Mehmet 
Çatak ile birlikte 
Astsubay Kıdemli 
Çavuş Kadir 
Kılıçkaya’nın vurul
duğunu bildiren 
iddianamede 
Cumhuriyet Savcısı 
Cesim Eren, olay 
yerinde bulunan 
sekreter ile biri 
polis olmak üzere 
iki tanık ifadesi 
ile jandarma 
subayları ile Adli Tıp 
Kurumu’ndan gelen 
raporlarda Avukat 
Mehmet Çatak’ın 
tabancasıyla hiç 
ateş etmediğinin 
belirlendiği bunun 
yanında Bursa 
Kriminal Polis 
Laboratuvar 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan 
raporda ise, olay 
yerinde öldürülen 
Avkuta Mehmet 
Çatak’ın üzerinde 
yapılan incelemede 
bir yakın atış ile 3 
adet uzak mesafe
den yapılan atışın 
belirlendiği, 
diğer atışların 
mesafelerin 
belirlenmesinin 
mümkün olmadığı 
belirtiliyor.
Yine Bursa Kriminal 
Polis Laboratuvar

larında hazırlanan 
raporlara göre, 
olay yerinde 
elde edilen 
14 boş kovanın 
tamamının ve 
bir mermi 
Çe A ı r ueğ ıi ııi ı 
Jandarma görevlisi 
Selçuk Özen’e 
ait tabancadan 
atıldığı belirtiliyor. 
Savcı Eren 
iddianamesinde, 
hakkında tutuklama 
emri bulunan 
ancak jandarmadan 
kaçmaya çalışan, 
tutuklanma sırasın
da görevliler ile 
boğuşan ve 
kendilerine silah 
çeken kişiye karşı 
görevini silah 
kullanma hak ve 
yetkisi doğduğunu 
ancak bu yetkinin 
belirtilen koşullarda 
dikkatli kullanması 
ve aşırılıktan kaçınıl
masının da zorunlu 
olduğuna dikkat 
çekilerek, görevli 
subayın öldürücü 
bölgelerine ateş 
ederek savunma 
sınırını öldürme 
kastı olmaksızın 
aştığı belirtilerek, 
Meşru Müdafaa 
Sınırı aşılmak 
suretiyle taksirle 
ölüme ve yaralan
maya neden olmak 
suçundan Türk 
Ceza Kanunu’nun 
27/1, 22/3 ve 85/2, 
53/6, 63 maddeleri 
gereğince 
cezalandırılmasını 
istedi.

7,4 Yetmedi mi diyen kızımıza ....

Türban protestoların sırasında "7.4 
yetmedi mi?" pankartını açan sevgili 
kardeşime seslenmek istiyorum bugün...

20 bin insanın acısı ve cenazesi üzerine 
politika yapmaya kalkan "o güzel insana" 
bir çift sorum var.

Ey mantosu uzun, aklı kısa kardeşim 
benim. 7.0 yetmedi mi?

Senin okuduğun gazeteler yazdı mı 
bilmiyorum ama Amerika'nın, hani o gavur 
ve Hıristiyan Amerika, hani o Siyonistlerle 
iş birliği yaptığı için her yerde bayrağını 
yaktınız

ABD'nin Los Angeles şehrinde 7.0 
büyüklüğünde bir deprem oldu bacım...

Neredeyse bizimkine yakın bir deprem. 
Bizde ayni şiddetteki bir deprem 20 bin 
kişi ölüp 20 bin kişi sakat kalırken, gavur, 
Hıristiyan ve Siyonist dostu Amerika'da 
sadece 2 kişi yaralandı güzel ablam.

Şimdi türbanlı başını ellerinin arasına 
alıp düşünüyor musun acaba?

Sakarya gibi muhafazakar bir bölgede 
Allah binlerce Müslümanı öldürerek ceza- 
landırıyorsa eğer, Hıristiyanlara ve Siyo 
nist dostlarına niye kıyak geçiyor? onları 
koruyor..

Seks shoplarıyla, porno filmleriyle tüm 
dünyaya "seks","uyuşturucu" ve "günah" 
ihraç eden bu ülkenin Allah katında ayrı
calığı ne olabilir ki güzel annem?

Hadi söyle...
Oysa adım gibi eminim Sakarya'da, 

Gölcük'te hayatlarını kaybedenlerin çoğu 
ölmeselerdi eğer sabah ezanı ile birlikte 
camilerin yolunu tutacaklardı.

Üç aylarda oruç tutacak, Ramazan'da 
devrilmeyen minarelerin ışıklarıyla birlikte 
senin ağzına adı bile yakışmayan Allah'ın 
adı ile birlikte oruçlarını açacaklardı.

E ne oldu şimdi? 7.0 yetmedi mi güzel 
kızım, her coğrafya olayını, her doğal afeti 
bilimin ve aklın süzgecinden geçirmeden 
böyle yorumlarsan bu ülkenin yarısı her 
deprem felaketinden sonra dinsiz olur 
kızım... Artık şunu anlayın..

Kaçak binayaizin veren şapşal belediye
cilik anlayışını, deniz kumundan inşaat 
yapan müteahitleri depreme dayanıklı 
konut üretme çabalarını, hırsızları, uğursuz 
lan bir kenara bırakıp her şey ilahi kudre 
tin intikamı olarak açıklarsan bu deprem 
10 yıl sonra gene aramızdan binlerce "din
sizi" alır gider kızım..

Beynin var mı bilmiyorum,betonların 
altında inleyerek can veren 20 bin insanı, 
kadını, çocuğu ve bebeği bir kalemde 
günahkar diye silip atan kuş beynini tür
banın altında görmek mümkün olamıyor..

Çünkü bence bu yazıyı oku ve bütün 
gece uyumadan düşün.

Çünkü senin bu mantığına göre Allah 
onları daha çok seviyor.

"Gavurlar" hem senden daha zengin, 
hem de evleri tepelerine yıkılmıyor.

Düşün, düşün..

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
Gemlik KHrfez

OİHIİH'İM (kN muhiuh

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yeni Çarşı esnafı bazı siyasi partilerin kimlerle konuşulduğunu 

bilmeden yanlış haber ürettiklerim söylediler.

“Bizim üstümüzden
siyaset yapmasınlar”

AKP Gemlik ilçe örgütü, Parti Genel Merkezini ve TBMM gezdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Katlı Otopark altın
daki Yeni Çarşı 
esnafı, bazı siyasi 
partilerin kimlerle 
konuşulduğunu 
bilmeden yanlış 
haber ürettiklerini 
belirterek, "Hiçbir 
siyasi parti bizim 
üstümüzden siyasi 
rant sağlamasın" 
diyerek tepki 
gösterdiler. 
Yeni Çarşı'yı 
gezdiklerini ve 
esnafın kan ağla
yarak yok edilmek 
istendiği yönünde 
açıklamalara sert 
tepki gösteren çarşı 
esnafı, "Biz, 3 yıldan 
bu yana yapılmakta 
olan çarşıdan 
verilecek yerlerimize 
gitmek için 
bek liyoruz.
Yapılan açıklamalar 
bizim işimizi 
zora sokuyor. 
Biz burada 
kesinlikle yok edilm
eye istenemedik." 
dediler.
Kendilerinin 
Gemlik'te gerçekten 
40 yıldan bu yana 
esnaflık yapan 
kişiler ya da 
çocukları olduğu
nun altını çizen 
çarşı esnafı, 
"Eğer bizler geri 
dönmek için umut
suz olsaydık, 
günlerce siftahsız 
kapattığımız bu 
işyerlerinde 3 
yıldır beklemezdik. 
Bizler sayın

Belediye 
Başkam’nın bir 
sözüyle buraya 
gelmiş esnaflarız. 
Kendisi bize 'Size 
söz veriyorum, 
hepiniz geri 
döneceksiniz' dedi. 
Biz, verilen söze 
inandığımız için 
burada bekliyoruz. 
Başkanımız basın 
yayın organlarında 
verdiği demeçlerde 
bu sözünü onay
lamıştır. Bizim de 
zaten aksi yönde 
hiçbir endişemiz 
yoktur. Yüksek 
kira talepleri 
konusunda yapılan 
açıklama tamamen 
uydurmacadır. 
Başkanımız bize 
geri dönüşte 
mağdur olmaya 
çaksınız demişti. 
Bu sözü bize ken
disi verdi ve bizde 
buna inanıyoruz. 
Bizler siftah yap
madan dükkan 
kapatmamıza 
rağmen kiramızı 
günü gününe 
ödüyoruz. Buradaki 
esnaf belediyenin 
30-40 yıllık 
kiracısıdır.
Türkiye'nin 
içinde bulunduğu 
ekonomik krizi 
de göz önüne 
aldığımızda yeni 
işyerlerinin 1500 
ile 2000 YTL 
arasında olacağını 
söylemek gülünç 
kaçıyor. Biz 
yüksek kira 
bedelleriyle geri 

dönmek için 
burada 3 yıldır 
sıkıntı çekerek 
beklemiyoruz" 
şeklinde konuştular. 
Yeni Çarşı içinde 
bazı siyasi parti 
yöneticilerinin 
gezerek kimlerle 
konuştuklarını 
bilemedikleri için 
yapılan açıklamalara 
tepkili olduklarının 
söyleyen çarşı 
esnafı, 
"Bir dokunup 
bin ah kimden 
işitmişler 
merak ediyoruz. 
Biz, yeni çarşı 
esnafları olarak 
sayın başkanımızın 
da bizimle aynı 
düşüncede 
olduğunu tahmin 
ediyoruz. Bizim 
burada yaşadığımız 
sıkıntıları da göz 
önüne alıp bize 
verdiği sözde 
duracağından 
şüphemiz olmadan 
geri dönmemize 
yardımcı olacağına 
inanıyoruz" 
dediler.
Yeni Çarşı'da 
boş koridorlarda 
gezinmekten başka 
yapacak işlerinin 
olmadığını 
söyleyen Esnaflar, 
"Biz yine de 
dayanıyoruz 
ancak hiçbir siyasi 
partinin de bizim 
üstümüzden 
siyaset yapmasını 
istemiyoruz" 
uyarısında 
bulundular.

Çelik, 1elHeleWeril(aııriilit,
AKP İlçe Teşkilatı 
üyeleri Ankara'ya 
giderek TBMM'yi 
gezdi. Milletvekilleri 
nin çalışma odaları 
nı, Meclis genel kuru* 
lu ve grup top lantısı- 
na da katılan üyeler, 
Parti Genel Merkezini 
ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik'i 
ziyaret ettiler.
Bakan Çelik'e, kapa 
tılması gündeme 
gelen belde beledi 
yelerin durumunu 
soran ilçe teşkilatına 
bilgi veren Çelik, 
"Gemlik'te Umur 
bey'in ayrı düşünül 
mesi gerekir. Bursa 
olarak talihsizliğimiz 
bütün belediye ve 
belde başkanlarının 
başarılı olmasıdır. 
Bununla ilgili tasarı 
hazırlanıp alt korniş 
yona gelecek. Kesin 
olmamakla birlikte 
Umurbey, Kurşunlu 
ve Küçük Kumla 
belediyeleri de 
kapanabilir" dedi. 
Bursa Milletvekili 
Canan Candemir, 

lanan teşkilat üyeleri, 
partinin grup toplan
tısına katılarak Baş
bakan Tayyip Erdo 
ğan'ı dinlediler. Grup 
toplantısından sonra 
ilçe teşkilatı Bursa 
Milletvekili Canan 
Candemir, Çelik'le 
görüştü. AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
İlçe yönetim Kurulu 
üyeleri, belediye mec 
lis ve il genel meclis 
üyeleri, belde başkan 
lan, kadın kolları ve 
gençlik kollarından 
oluşan teşkilat 
üyelerinin çalışma 
ortamını görmek ve 
üyelerimizin meclis 
hakkında bilgi sahibi 
olmak için ziyaret 
programı düzenledik
lerini söyledi. 
VEKİLLERLE 
GÖRÜŞÜLDÜ 
Teşkilat üyeleri öğle 
yemeğinde Bursa 
Milletvekili Hayrettin 
Çakmakla da bir 
araya geldi. İlçenin 
sorunları ve belde 
lerin kapatılmasıyla 
ilgili sorunları Gem 
lik'ten sorumlu olan 
Milletvekili Çakmak'a 
aktaran İlçe Başkanı 
Enver Şahin, bundan 
önce olduğu gibi 
bundan sonra da 
desteklerini bekledik
lerini söyledi.
Bursa Milletvekili 
Hayrettin Çakmak, 
Gemlik teşkilatının 
her zaman yanların-

da olduklarını 
söyledi. İlçe Teşkilatı 
sırasıyla Bursa Millet 
vekilleri M. Emin Tu 
tan, Ali Kul, Ali Ko 
yuncu, Mehmet Ocak 
den ve Sedat Kızıl 
cıklı ile de görüştü. 
Bursa Milletvekili Ali 
Kul, teşkilat üyelerini 
locaya çıkartarak 
meclis genel kuru
lunda yapılan 
görüşmeleri izledi. 
GENEL MERKEZE 
ZİYARET 
Meclisteki görüşme 
terden ve ziyaretler
den sonra AKP Ge 
nel Merkezine geçen 
Teşkilat mensupları 
genel merkezde 
Genel Merkez Halkla 
İlişkiler Başkan 
Yardımcısı Bursa 
Milletvekili Ali Koyun 
cu tarafından karşı
landı. Genel Merkezi 
gezen teşkilat 
üyeleri canlı yayının 
yapıldığı salondan 
çok amaçlı salonlara!, 
toplantı salonundan 
konferans salonuna, 
genel başkan yanm
aların odasından 
kadın ve gençlik 
kolları odalarına 
kadar gezdiler ve 
binia hakkında 
bilgiler aldılar. 
Sorunların aktarıl
ması ve teşkilatın 
bilgilendirilmesi 
açısından iyi bir 
Ankara programı 
olduğunu vurgulayan 
Şahin, çiftçilere ve 
üreticilere bundan 
önce olduğu gibi 
bundan sonra da 
destek olunması 
gerektiğini söyledi. 
Gemlik teşkilatının 
çalışkan bir teşkilat 
olduğunu kaydeden 
Genel Merkez Halkla 
ilişkiler Başkan 
Yardımcısı Bursa 
Milletvekili Ali 
Koyuncu, tarım ve 
hayvancılık 
sektöründen 
geldiğini hatırlatarak, 
üreticilerin ve 
çiftçilerin hep 
yanında olduğunu 
ve gelen talepleri 
çözmek için 
çalıştıklarını söyledi. 
BAKAN ÇELİK'E 
ZİYARET ________

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına 
da geçen AKP ilçe I 
teşkilatı, Bakan Fa 
ruk Çelik'le görüştü 
ler. Samimi havada 
geçen ziyarette bir 
çok konular görüşü 
lürken Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
Gemlik teşkilatından 
memnun olduklarını 
söyledi. Belde 
belediyelerin 
kapatılmasını da 
gündeme getiren 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Umur 
bey, Kurşunlu ve 
Kumla belediyeleri 1 
nin kapanmaması 
gerektiğini belirterek 
"Konuyla ilgili destek 
bekli yoruz" dedi. 
Projenin gerekçe 
sinde kamu hizmet
leri sürdürülürken, 
kamu kaynaklarının 
daha verimli kulla 
nılması ve o bölge 
lerdeki ihtiyaçların 
sosyo-kültürel anlam 
da karşılanmasının 
hedeflendiğini kay 
deden Bakan Çelik, j 
"Bursa olarak talih I 
sizliğimiz bütün bele 
diye ve belde başkan 
larının başarılı olma 
sidir. Bununla ilgili | 
yasa tasarısı hazır- ■ 
lanıp alt komisyona 
gelecek. Komisyon i 
da karar verilmesin-1 
den sonra da genel j 
kurula gelecek" dedi.i 
Gemlik'te Umurbey'in 
ayrı düşünülmesi 1 
gerektiği düşüncesin 
de olduğunu ve 
bununla ilgili 
çalışmada yaptığını ! 
hatırlatan Bakan 
Çelik, tasarının 
görüşüldü ğünü 
belirterek kesin bir 
hüküm olmamakla 
birlikte Umurbey, 
Kurşunlu ve Kumla 
belediyelerinin de 
kapanabileceğini 
söyledi. AKP 
Gemlik ilçe teşki
latının ziya retinden 
memnun kaldıklarını 
kaydeden Bakan 
Faruk Çelik, 
Bursa ve Gemlik'in 
mevcut sorunlarını d 
çözmek için çalıştık- 
larını ifade etti.____ J
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Belde belediyelerine çözüm yok
Yineliyorum, siyasetle 

uğraşanlar Ankara’dan nasıl 
yönetildiğimizi öğrenmeleri 
gerekir.

Bunun için AKP’lilerin 
Ankara gezisini olumlu bulu 
yor, diğer partilere de sağlık 
veriyorum.

Gemlikli AKP’liler Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne gide 
rek burayı gezmişler. Grup 
Toplantısına katılarak Baş 
bakan ve AKP Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı din
lemişler.

TBMM’inde Bursa Millet 
vekili Hayrettin Çakmak’ın 
ısmarladığı öğle yemeğini 
yemişler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret 
etmişler.

Gemlikli siyasiler Gemlikli 
AKP’li Milletvekili Altan Kara 
paşaoğlu dışında neredeyse 
tüm Bursa milletvekilleriyle 
beraber olmuşlar.

AKP Genel Merkezini gez 
mişler.

Biz bu haberi, Ankara’yı 
ziyaretten dönen AKP’lilerin 
gazetemize gönderdikleri elek
tronik posta ile öğrendik.

Oysa Gemlik’ten bir otobüs 
siyasiyle Ankara’ya giden bir 
siyasi parti yerel basını da 
yanların da Ankara’ya götür 
meliydi.

Ben bunu, AKP’nin basınla 
diyaloğ noksanlığına yorum
luyorum.

Buna karşın bu ziyaretin 
haberini gazetemiz aracılığıyla 
Gemliklilere duyuruyoruz.

Bunun yolu böyle olmamalı 
diyerek, asıl konuma dönüyo
rum.

Bu gezide AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin’in belde belediye 
terinin kapatılmaması doğrul
tusunda Bakan Faruk Çelik’ 
ten isteklerine sevindirici ha 
ber vermemiş..

Çelik’in geçtiğimiz günlerde 
yaptığı açıklama gazetemizde 
manşetlere taşınmıştı.

Bu haberde Küçük Kumla,

Umurbey ve Kurşunlu belde 
lerinin kapsam dışı kalacağı 
Bakan mahreciyle veriliyordu.

Oysa aynı Bakan, kendileri
ni ziyarete gelen Gemlikli par- 
tidaşlarına bu beldelerin bele 
diyelerinin kapatılmaması için 
iç açıcı haber vermemiş.

Projenin gerekçesinde ka
mu hizmetleri sürdürülürken, 
kamu kaynaklarının daha ve
rimli kullanılması ve o bölge 
lerdeki ihtiyaçların sosyo
kültürel anlamda karşılan
masının hedeflendiğini belir 
ten Çelik, "Bursa olarak talih
sizliğimiz bütün belediye ve 
belde başkanlarının başarılı 
olmasıdır. Bununla ilgili yasa 
tasarısı hazırlanıp alt komisyo 
na gelecek. Komisyon da 
karar verilmesinden sonra da 
genel kurula gelecek" demiş.

Demiş ama, üç belde bele 

diyesi için de kapsam dışı 
olma sı konusunda söz vere
memiş.

Gemlik ilçe örgütünü öven 
güzel sözler söyleyerek vedalaş 
mışlar.

AKP’liler Ankara’dan Gemlik 
için başka ne gibi destekler 
istenmiş bu haberde bilgi yok.

Ancak, çitfçilerin yine destek
lenmesine devam istenmiş.

AKP’liler bence Gemlik’in te 
mel sorunlarını Ankara’ya götür 
m el il erdi.

Bu ziyaret bir geziden çok 
Ankara’dan bir şeyler koparmak 
içinde fırsattı.

İlk kez bu kadar kalabalık bir 
partili grup Ankara’ya gitti.

Üniveriteye ödenek sorunu, 
Yerleşke içinde yapılacak okulla 
rın ödenek sorunu, yat limanı, 
iskele sorunu, eksik sağlık per
sonelinin tamamlanması sorunu 
gibi aklıma gelen sorunların 
Ankara’ya taşınması gere kirdi.

Sonuç olarak AKP’lilerin 
Ankara da siyasetin beşiğinde, 
siyasetin nasıl işlediğini gören 
bizim siyasetçilerimizin belki 
birgün yolu o koltuklarda otur
maya kısmet olur.

Neden olmasın.

2 askerin üzerine yıldırım düştü
Siirt'in Baykal İçe- 
si'ne bağlı Yarıncak 
köyünde nöbet 
yerinde yıldırım 
çarpması sonucu iki 
asker ağır yaralandı.

Norveç, Türkiye’den 100 bin işçi alacak
Norveç iş gücünde 
yaşadığı sıkıntıyı 
Türkiye ile çözecek. 
100 bin kişilik iş 
gücü ihtiyacı olan 
Norveç, Türkiye’den 
nitelikli iş gücü 
ithal edecek. 
Norveç Çalışma ve 
Sosyal Kapsama 
Bakanı Bjarne 
Hakon Hanssen, 
bunun için öncelikle 
göç yasasındaki 
katılıkları kaldıra
caklarını söyledi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ise,

KAYIP Askeri kimlik kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. GÖKHAN AYAYDIN

KAYIP Yalova Su Ürünleri Müdürlüğünden 
aldığım Balıkçı Avlanma Teskerem 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Ercan ÜSTÜNEK

Baykal İlçesi 
Yarıncak köyünde 
bulunan karakolun
da nöbet tutan 
Jandarma Er 
Mehmet Bozkurt ve

Norveç Bakanı 
Hanssen’e 6 ay 
içinde 100 bin 
nitelikli iş gücü 
hazırlayabilecekleri- 
ni bildirdi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Norveç 
Çalışma ve Sosyal 
Kapsama Bakanı 
Bjarne Hakon 
Hanssen ve berabe 
rindeki heyeti ma 
kamında kabul etti. 
Görüşmenin ardın
dan açıklama yapan 
Çelik, çalışma 
hayatıyla ve

Jandarma Uzman 
Çavuş İrfan Erken 
ağır yaralandı. Ağır 
yaralı askerler Siirt 
Askeri Hastanesine 
kaldırıldılar 

sosyal güvenlikle 
ilgili değer
lendirmeler yaptık
larını belirterek, 
Norveç’le sosyal 
güvenlik anlaş
masının olduğunu 
anımsattı.
Bu anlaşmanın 
tadili ile ilgili 
taleplerinin 
olduğunu dile 
getiren Çelik, 
Norveç’in 
sosyal güvenlik 
çerçevesinde 
değerlendirme 
yapacaklarını 
söyledi.
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Emekli geçim derdinde Noter ücretlerine zam
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
Türkiye'de 38-40 
yaşında emekli 
olan 2 milyon 135 
bin kişinin kayıt 
dışı çalıştığını 
belirterek, "Türkiye 
bugün işsizine 
iş veremiyor, 
emeklisine ise 
kayıt dışı iş veren 
bir ülke 
haline geldi" dedi. 
Çelik, Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Yasasında değişiklik 
öngören tasarıya 
ilişkin soruları 
yanıtladı.Tasarının 
alt komisyon 
çalışmalarının 
tamamlandığının 
hatırlatılması 
üzerine Çelik, "Bir 
saatin bile önemli 
olduğunu düşün 
düğümüz bu 
yasanın, alt 
komisyonda bu 
kadar kalmaması 
gerekirdi. Bu süre 
ana parametrelerle 
ıi'gıTı tartışmalarla 
geçseydi, biraz 
daha makul 
olabilirdi" dedi.

Alt komisyonda 
tasarıda çok 
değişiklik yapıl
madığını, ana 
parametrelerin 
korunduğunu 
vurgulayan Çelik, 
tasarının bundan 
sonra komisyonda 
ele alınacağını, daha 
sonra Genel Kurula 
sevk edileceğini 
söyledi.Tasarıya 
ilişkin kamuoyundan 
gelen tepkileri de 
değerlendiren Çelik, 
şunları kaydetti: 
"Tasarı anlaşılmadı. 
Tepki gösteren bazı 
KesırnierTn nunûy'u 
anlamıyor, anlayan 
kesimler de ideolojik 
yaklaşıyor. Bazıları 

da farklı öneride 
bulunuyorlar.
Üçüne de saygı 
duymak durumun
dayız. 'Karşı 
çıktığınız 
nedir?' diye sor
duğunuzda da 
prim gün sayısını 
söylüyorlar. Prim 
gün sayısı bugün 
devreye girmiyor 
ki... 2028’de işe 
başlayacak olan 
bir vatandaşımızdan, 
2052'de emekli 
olduğunda 9 bin 
prim ödeme gün 
sayısı isteyeceğiz, 
id^d yuıuııuye 
girdikten sonra 
işe başlayanlar, 
7 bin günle

başlıyor.
2009'da 7 bin 100 
gün ile emekli 
olacak. Bunu, 
bu şekilde anlatmı 
yorlar, 'İşçi 9 bin 
prim gününü nere
den toplayacak?' 
diyorlar.
65 yaş için de 
öyle. Şu anda 
bayanlar 45, 
erkekler 48 yaşında 
emekli oluyor. 
2028'te, 
bu 58-60 yaş olacak. 
Şu anda Avrupa'da 
emeklilik yaşı 65, 
ama Avrupa 71’i 
tartışıyor." 
Tasarının bazı 
kesimlerde hak 
kayıplarına yol 
açacağının 
hatırlatılması 
üzerine Çelik, 
"Milletvekillerinin 
de hak kayıpları 
var. Milletvekillerinin 
de gazeteciler 
gibi fiili hizmet 
hakkı vardı.
Milletvekillerinin 
hiçbir şeyi kalmadı. 
Sıfırdan milletvekili
UldUdMdl III

emeklilik primleri, 
işçi ve memur ile 
aynı olacak" dedi. 

Resmi Gazete'de 
yayımlanan ve 1 
Mart 2008'den 
itibaren uygulana 
cak 2008 yılı noter
lik ücret tarifesine 
göre, noterler, yap
tıkları işlemlerden 
Harçlar Kanunu'na 
göre aldıkları 
harçların yüzde 30'u 
oranında noter 
ücreti alacak. 
Bu ücret, bir noter
lik işleminde 1,68 
YTL'den az olamay
acak. Bu suretle 
hesaplanan ücret 
miktarlarında 0,5 
YKr'nin altındaki 
değerler dikkate 
alınmayacak.
Noterler, yaptıkları 
vasiyetname ve 
vakıf senedi düzen
lemesinden 76,51 
YTL düzenleme 
ücreti alacak. 
Bu işlemlerden 
vazgeçme veya 
bunların feshi, 
iptali ve değişti 
rilmesi yukarıda 
belirtilen ücretin 
üçte biri oranında 
ücrete tabi olacak. 
Düzenleme ücreti 
alınması gereken 
bir işlemde hesap 
edilecek noter 
ücreti ile düzenleme 
ücretinden hangisi.

fazla ise o ücret alı- I 
nacak. Noterler, her I - 
ne suretle olursa 
olsun yazdıkları 
kağıtların dairede 
kalan nüshası ile iş I 
sahibine verilen asıl 
ve örneklerinin her 
sayfasından da 2,28 
YTL yazı ücreti ala
cak. Bu kağıtların 
örneklerinin iş 
sahibinin istek ve 
onayı üzerine, 
noterlik dairesinde 
fotokopi yoluyla 
çıkartılması 
halinde, bu 
örneklerin her 
sayfası da aynı 
ücrete tabi olacak. 
Özel kanunlarında 
harç, damga vergisi I 
ve resimden 
muaf tutulan 
işlemleri noter 
yazdığı takdir de 
de aynı ücreti 
alınacak.
Tanıklık ve 
onama şerhlerinden 
ise yazı ücreti alın- I 
mayacak.
ÇEVİRME ÜCRETİ 
Noter tarafından 
bir dilden diğer dile, 
bir yazıdan diğer 
yazıya çevrilen veya 
çevirtilen kağıtların 
her sayfasından 
19.15 YTL çevirme 
ücreti alınacak.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ■■■■

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

istiklal Cad. Bora Sok Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0,224) 513 35 95
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17 ülkeden 30 genç Bursa’da buluştu
Bursa merkez 
Osmangazi Sosyal 
Yardımlaşma Eğitim 
ve Kültür Gönüllüleri 
Derneği tarafından 
gerçekleştirilen 
"Ortak Avrupa için 
Yeni Fikirler" proje
si, 17 ülkeden 30 
gencin katılımıyla 
başladı.
Aralarında Ermenis 
tan, Azerbeycan, 
Gürcistan, Moldova, 
Belçika, İtalya, 
Almanya, Letonya ve 
Slovenya gibi 
ülkelerin gençlerinin 
bulunduğu grup, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'nin de 
katıldığı Gökdere 
Medresesi'ndeki 
tanışma yemeğinde 

bir araya geldi. 
"Gençlik Programı" 
kapsamında yeni 
proje fikirleri 
geliştirmek amacıyla 
toplanan gençler, 
yeni dostluklara kapı 
araladı. Yemekte 
gençlere hitap eden 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, farklı kültür 
ve anlayışlara saygı 
konularında katılım
cılar arasında ortak 
anlayışın pekiştir- 
ildiği projede, 
Türkiye’nin Avrupa, 
Doğu Avrupa ve 
Kafkas Ülkeleri 
arasında oluştur
duğu köprü görevine 
katkı sağlanmasının 
hedeflendiğini söyle
di. Grupta, gençlik

alanında çalışmalar 
yapan proje yöneti
cileri, eğitmenler, 
gençlek politika 
uygulayıcıları, genç
lik platformları ve 
sivil toplum kuru
luşları olduğunu 
hatırlatan Altepe, 
projenin iyi uygulan
mış proje örnek
lerinin sunulması,

AB gençlik pro
gramının tanıtılması, 
proje döngüsü yöne
timi konulu atölye 
çalışmasının yapıl
ması ve yeni proje 
fikirleri için grup 
çalışmalarıyla hafta 
boyunca devam ede
ceğini kaydetti. 
İtalya'dan gelen , 
Giovanni Bianco ise, 

Türkiye'ye 2. kez 
geldiğine dikkat çek
erek, "Türkiye'yi çok 
seviyorum. Türklerle 
pek çok konuda 
ortak çalışma yaptık. 
Bundan sonra da 
yapacağız. Gençlik 
projeleri gençler 
tarafından yapılan 
projelerdir.
Belediyelerin onlara 
para vererer birşey 
yaptırması değildir. 
Gençler kendi 
çabalarıyla, kendi 
istekleriyle projeler 
hazırlarlar ve 
yürütürler." diye 
konuştu.
Ermenistan'dan 
gelen Michagel 
Baghalasazyan da, 
yapılan çalışma ile 
ilgili şu değer

lendirmede bulundu: 
"Bu benim 
Türkiye'ye ilk 
gelişim. Bursa'yı çok 
beğendim. Şehir çok 
modern aynı zaman
da tarihi yapıları var. 
Tarihi yapılarını çok 
iyi korumuşlar. 
Ayrıca Türk yemek
lerini çok beğendim. 
Türkiye'ye gelmeden 
önce farklı 
beklentilerim vardı. 
Bursa'yı çok 
modern buldum. 
Bir çok Avrupa 
şehrine gittim. 
Bursa'yı bu 
şehirlerin arasında 
görmek beni mutlu 
etti. Ayrıca Türk 
arkadaşlar 
edindiğim için de 
çok mutluyum.”

Deprem uzmanından korkutan uyarı
Yunanistan'daki 
depremi değer
lendiren Prof. 
Dr. Ahmet Ercan, 
Fethiye-Çameli- 
Burdur kolunun 
da depreme gebe 
olduğunu 
belirterek, "Tam 
Fethiye'de olacak 
diyemesem de bu 
duşakta 6 ila 7.2 
arasında deprem 
olacak. Bu bölgede 
olacak deprem 
benim için sürpriz 
olmaz" dedi. 
Merkez üssü Mora 
yarımadasının 
güneyindeki 
Methoni olan 6.5 
büyüklüğündeki 
sarsıntının ardından 
Jeofizik Mühendisi 
Prof. Dr. Ahmet 
Ercan, depreme 
ilişkin sorularını 
yanıtladı. 
Kaşkolünün da 
yardımıyla deprem 
hattını uygulamalı 
olarak gösteren 
Prof. Dr. Ercan, 
"Bunun bir ucu 
Rodos, burası 
Fethiye. Fethiye'ye 
yakın uçlarda 
Çameli ve Burdur 
var. Buna Girit- 
Rodos-Fethiye yayı 
diyoruz.-Deprem 
bunun üzerinde 
geziniyor. Ama en 
etkili olduğu yer

Mora kesimi ve 
diğer taraftaki 
Fethiye-Burdur- 
Çameli kesimi. 
Buralar sallanıyor" 
dedi.
Bu bölgelerde 
4-5 aydır öncü 
depremler 
yaşandığını ve 
bunun da bir 
gerginlik birikimi 
olduğunu göster
diğini belirten 
Ercan, "Dolayısıyla 
yay boyunca Ege ve 
Anadolu'nun altına 
ya’K'ıaşık *ı7 derece 
ile yaklaşık 700 
kilometreye kadar 
dalmış durumda. 
Burada bir gerginlik 
boşalması oldu. 
Orada da bir 
gerginlik boşalması 
bekliyorum. 
40 gün önce 
Mora'da bir deprem 
olacağını söylemiş
tim. Diğer kesim 
de bana göre 
duyarlı.
Fethiye-Burdur 
kesiminde de 
büyük bir gerginlik 
bekliyorum. Bu da 
büyük bir sürpriz 
olmaz" diye 
konuştu.
Bu depremin 
zamanın belirleye
bilmek için bölgede 
ayrıntılı inceleme 
yapılması 

gerektiğini ifade 
eden Prof. Dr. 
Ahmet Ercan, "Bana 
göre Rodos-Fethiye- 
Çameli-Burdur kolu, 
buralar bir depreme 
gebe. Yapacağımız 
olay bundan sonra 
yerleşim alanlarının 
sınıflandırılmasıdır. 
Benim en çok 
korktuğum yer 
Fethiye. Fethiye 
daha önce büyük 
bir deprem gördü. 
Ama ne yazık ki 
aynı çatal ağza 
yapılaşmaya devam 
ettiler. Fethiye'de 
bu konu ile ilgili 
konuşma yaptım, 
onları uyardım.
Likyahlar Fethiye'nin 
tepelerin yapı yap
mıştır. Bu yüzden 
birçok depremde 
zarar 
görmemişlerdir. 
Ama ne yazık ki 
cumhuriyet döne
minden sonra 
Fethiye'deki çatal 
ağza, yani o gevşek 
jöle gibi olan yere 
yapılaşma devam 
etmiştir. Dolayısıyla 
yapmamız gereken 
o yapıları 
güçlendirmek 
değil, yıkmaktır.
Tam Fethiye'de ola
cak diyemesem de 
ama bu kuşakta 
deprem olacak" 

şeklinde konuştu. 
Prof. Dr. Ercan, 
bu bölgede 
deprem etkinlik
lerinin yaklaşık 
1-2 yıldır oldukça 
gergin olduğunu 
belirterek şu 
açıklamalarda 
bulundu:
"Bu dalma batma 
kuşağının Türkiye 
kolu Fethiye 
Burdur Çameli'dir. 
Dolayısıyla bu 
bölge deprem 
etkinlikleriyle 
yâk'ıâŞik 1-2 yiîuıT 
oldukça gergin 
olduğunu söylüyor. 
Burada beklenen 
deprem büyüklüğü 6 
ila 7.2 arasında ola
caktır. Çünkü bu 
büyüklükteki bir 
deprem buradaki 
gerginliği boşaltır. 
Fethiye-Burdur- 
Çameli tarafında 48- 
50 yıldır deprem 
olmuyor. Bu 
bölgede olacak bir 
deprem benim için 
sürpriz olmaz.
Önemli olan deprem 
olduktan sonra 'ah 
vah' demek değil, 
deprem olmadan 
önce uyarmak.
Ben de bu uyarıyı 
şimdi yapıyorum 
ve gereğinin 
yapılmasını 
istiyorum."

Hava sıcaklığı 5-7
derece azalacak

Türkiye yağışlı 
havanın etkisine 
girdi.
Yağışlar kıyı kesim
lerde yağmur, 
Marmara'nın 
yüksek kesimleri ile 
Doğu Anadolu'nun 
doğusunda kar 
şeklinde olacak. 
Özellikle haftasonu 
sıcaklıklar tüm 
yurtta 5 ila 7 
derece düşecek.
Yurt genelinde etkili 
olmaya başlayan 
yağışlar, kıyı 
kesimlerde yağmur, 
Marmara'nın 
doğusunda karla 
karışık yağmur, 
Marmara'nın 
yüksek kesimleri ile 
Doğu Anadolu 
Bölgesi'nin 
doğusunda kar 
şeklinde görülecek. 

Hava sıcaklığı haf- 
tasonuna kadar 
kuzey ve doğu 
kesimlerde mevsim 
normallerinin altın
da, güney kesim
lerde mevsim nor
malleri seviyesinde 
seyredecek. 
Sıcaklıklar hafta
sonu kuzey kesim
lerden başlayarak 
tüm yurtta 5-7 
derece azalacak. 
Bahçesaray'da 
Okullar Tatil 
Kar yağışı 
nedeniyle Van'ın 
Bahçesaray 
ilçesinde okullar 
2 gün tatil edildi. 
Kar kalınlığı Bitlis 
şehir merkezinde 
50 santimetreye 
ulaştı. Bölgede çok 
sayıda köy yolu 
ulaşıma kapandı.
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Çekici ile kamyon 
çarpıştı: 2 ölü

Bursa-İzmir 
karayolunun 
37. kilometresinde 
çekici TIR ile 
kamyonun çarpış
ması sonucu 
meydana gelen 
trafik kazasında 
2 kişi öldü, 
yaralanan 1 kişi 
de hastaneye 
kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yaşar 
Küçükvatan 
idaresindeki 35 
HHV 08 plakalı 
çekici TIR ile 
Bayram Çalışır'ın 
kullandığı 45 P 1430 
plakalı kamyon 
Bursa-

ABONE OLDUNUZ MU?

İzmir karayolunun 
37. kilometresinde 
çarpıştı. Kazada her 
iki araç sürücüsü 
de hayatını kaybed
erken kamyonda 
yolcu olarak bulu
nan Eşref Çalışır da 
hafif şekilde yarala
narak Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayı 
haber alan Bayram 
Çalışır ve Yaşar 
Küçükvatan'ın 
yakınları ise 
gözyaşlarına boğul
du. Kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Otomobiliyle bandrolsüz CD satarken yakalandı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
otomobiliyle 
bandrolsüz 
CD sattığı iddia 
edilen 1 kişi 
gözaltına alındı. 
Banrolsüz olduğu 
belirlenen 168 
adet CD'ye el

Motofsikletiyle işe giderken minibüse çarptı
Bursa'da, çalıştığı 
fabrikaya motosik
letiyle giden 
2 çocuk babası 
Halil Çevik, karşı 
yönden gelen 
minibüse çarparak 
hayatını kaybetti. 
Kaza, fabrikanın 
güvenlik 
kameraları 
tarafından saniye 
saniye kaydedildi. 

konulurken olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Organize 
Sanayi Bölgesi 
Eflatun Caddesi'nde 
bir kişinin 
otomobille

Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Hacivat 
Mahallesi'nde 
yaşayan 2 çocuk 
babası Halil 
Çevik, dün sabah 
saatlerinde 
Otosansit'te 
bulunan tekstil 
atölyesine gitmek 
için yeni aldığı 

bandrolsüz CD sat
tığı ihbarını alan 
polis, Menan Ö. (43) 
isimli kişiyi 
bandrolsüz
CD sattığı iddiasıyla 
gözaltına aldı.
Şahısla birlikte 
168 adet 
bandrolsüz

16 CHA 51 plakalı 
motosikletine 
bindi. İşyerine 
500 metre kala 
karşı yönden gelen 
Tevfik B'nin (54) 
kullandığı
16 BBN 36 plakalı 
minibüsle çarpışan 
Halil Çevik, olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi.
Bölgedeki bir

CD'ye el konuldu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri, vatan
daşların bu tür 
bandrolsüz 
CD satan kişileri 
vakit geçirmeden 
ihbar etmelerini 
istedi.

fabrikanın 
güvenlik 
kamerasına 
takılan kaza 
anında, karşı 
yönden gelen 
minibüsün hızla 
motosiklete 
çarptığı görülüyor. 
Görüntüleri 
izleyen jandarma 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

ABONE OLUN
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BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
i

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
UMURBEY HALI SAHA l/AFFTFRVA

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

1 ACİLSATILIKveKİRALIKLARimZİÇİNBİZİARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi

% Dııreo urJııno 1AA m /'nnknli COfifi mO IZirolılz oıBursa 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

1

ı

I

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

ŞEKER SİGORTA
Mac/de ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine başladı.
Sezonluk Abone Fiyatı: 35,W-YTL 
TEL : 0.224 525 07 38 
GSM: 0.546 517 52 82

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN ARANIYOR 
• / ;

KIRPAR! A.Ş. bünyesinde 
çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 

mezunu elemanlar alınacaktır. 
(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD.ŞTİ. 

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

ELEMAN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BfiYfiN ELEMAN 

aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: il- GENLİK 
Tel: 0.224 514 78 77

[İJHIT ABONE OLDUNUZ İlli!
■mimim™ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

HHiıMe agı*Mıi""
SATILIK VİLLA

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

1E9MZDEÛ0EIİ KESİM
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. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN

ELEMAN VE 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

GEMÛK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA 1 1 -30
ÖLÜM BEKÇİSİ 1 4.00
MASKELİ BEŞLER KIBRIS 19.00

(Rezervasyon
Tel: 513 33 21)

I 5.30 - 1 9.00 
2 1.15
2 1 .OO

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Genç Erkekler 
İl Basketbol 
birinciliği maçında 
Gemlikspor 
konuk ettiği 
Finalspor'a 
124-54yenildi. 
Murat Tunç'un 
baş hakemliğinde 
yardımcılığını 
İbrahim Öztok'un 
yaptığı 
karşılaşmada 
masa 
hakemliklerini 
ise Esra Fidan 
ile Betül 

Keskin yaptılar. 
Gemlikspor'a

göre daha güçlü 
bir ekip olan 
Finalspor, 10 
dakikalık ilk 
periyodu 
34-12 önde 
kapadı.
İkinci periyotta 
farkı açmaya 
başlayan Final 
spor, bu periyo 
du da 62-25 
önde kapadı. 
Üçüncü periyodu 
98-43 bitiren 
Final Spor 
dördüncü periyotta 
aradaki farkı 
açarak maçı 
124-54 farklı 
kazandı.

Fenerbahçe "Footbal Money Leaque"de
Fenerbahçe Spor 
Kulübü, dünyanın 
en çok kazanan 
futbol kulüpleri 
arasına girmeye 
aday oldu. Deloitte 
tarafından her yıl 
hazırlanan "Footbal 
Money League" 
(Futbol Para Ligi) 
araştırmasının 2006- 
2007 sezonu 
sonuçları yayım
landı.
Deloitte Spor 
Sektörü Grubu'nun 
her yıl gerçek
leştirdiği çalışmanın, 
2006-2007 sezonu 

finansal verilerine 
dayanarak hazır
lanan araştırmasında 
Fenerbahçe'nin 87,2 
milyon Avroluk gelir
le önümüzdeki yıllar
da dünyanın en çok 
kazanan futbol kulü
pleri arasına girm
eye aday olduğu 
belirtildi. 
"MONEY 
LEAGUE'YE 
GİREN İLK TÜRK 
KULÜBÜYÜZ" 
Fenerbahçe 
Kulübü Mali İşler 
Koordinatörü 
Abdülkadir Kuşin, 

yaptığı açıklamada, 
"Deloitte Footbal 
Money League"e 
giren ilk Türk kulübü 
olduklarını bildirdi. 
Transfer geliri gibi 
bazı gelirlerin kural
lar gereği eklen
mediği sıralama 
tablosunda 
Fenerbahçe'nin 87,2 
milyon Avro ile 25. 
sırada yer aldığını 
ifade eden Kuşin, bu 
tablonun Aziz 
Yıldırım'ın kulübe ilk 
kez başkan seçil
işinin 10.
yıldönümüne rastla

masının da 10 yıl 
önce dünya kulübü 
olma hedefine 10. 
yılda ulaşıldığının 
somut bir göstergesi 
olduğunu kaydetti 
Kuşin'in açıklaması 
özetle şöyle: 
"Fenerbahçe Spor 
Kulübü, her yıl 
İngiltere'de 
Deloitte&Touche 
merkezi tarafından 
yayınlanan Money 
League'e giren ilk 
Türk Spor Kulübü 
oldu. Transfer geliri 
gibi bazı gelirlerin 
kurallar gereği 

eklenmediği tabloda 
Fenerbahçe 87,2 
milyon Avro ile yer 
aldı. Bu tutar, 
Fenerbahçe'nin fut
bol dışı gelirlerinin 
ve bütçesinin 
tamamını içermiyor. 
Beş şirketinin gelir
lerini de içermiyor. 
Hesaplamalara tüm 
şirketlerin toplam 
gelirlerinin sadece 
temettü şeklinde 
kulübün gelirleri 
içine yansıyan tutar
lar giriyor.
87,2 milyon Avro ile 
listede 25. sırada 

olan Fenerbahçe'nin 
altında Benfica, 
West Ham United, 
Manchester City, 
Aston Villa, 
Everton gibi 
dünyanın en 
ünlü kulüpleri yer 
alıyor. Bu tablonun 
başkan Aziz 
Yıldırım'ın 
seçildiği günün 
10. yıldönümüne 
rastlaması da on yıl 
önce dünya kulübü 
olma hedefine 
10. yılda ulaşılmış . 
olmasının somut 
bir göstergesi oldu

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kalp yetmezliği riski artıyor
Çabuk yorulma ve 
nefes darlığıyla ken
dini gösteren kalp 
yetmezliği hastalı 
ğımn Türkiye'de 
1 milyona yakın 
insanda görüldüğü 
tahmin ediliyor. 
Mevcut verilerin 
önümüzdeki 20 yıllık 
dönemde kalp yet
mezliğinin bir salgın 
haline gelebileceğini 
düşündürdüğünü 
söyleyen Kalp ve 
Damar Cerrahisi 
Uzmanı Prof. Dr. 
Sertaç Çiçek, 
"ABD'de yaklaşık 
5 milyon- kalp yet 
mezliği hastası var, 
ilerleyen yaşla birlik
te bu sayı hızla 
artmaktadır.
Yurdumuzda kalp 
yetmezliği olan 
hasta sayısının 1 
milyona yaklaştığı 
tahmin edilmektedir. 
Kalp yetmezliği 
genellikle yavaş geli 
şen, kronik, uzun 
süreli bir durum 
olup vücutta sıvı 
birikimiyle birlikte 
olduğu durumlarda 
konjestit kalp 
yetmezliği olarak 
adlandırılır. En sık 
görülen belirtiler 
çabuk yorulma ve 
nefes darlığı, böb 
reklerin vücutta su 
ve tuz tutmasına 
bağlı ödem ve kilo

alma, dolgunluk 
hissi, kalp atımları 
mn hızlı ve düzensiz 
olmasıdır. Ancak 
bazı hastalarda çok 
ileri safhalara kadar 
belirtilerin görülme 
yebileceği unutul
mamalıdır" dedi. 
Kalp yetmezliğinin, 
kalp kasında hasara 
yol açabilen veya 
kalp kasının aşırı 
çalışması ve yüklen
mesine yol açabilen 
çeşitli hastalıklara 
bağlı olarak ortaya 
çıkabileceğini 
belirten Çiçek, "En 
sık görülen sebepler 
koroner arter 
hastalıkları, yüksek 
tansiyon, kardiy- 
omiyopati denilen 
kalp kası hastalık
ları, kalp kapakçığı 
hastalıkları, kalp 
bozuklukları ve kro
nik böbrek hastalık

larıdır. Kalp yetme
zliğinin görülme sık
lığı yaşla birlikte 
artar. 2001 yılında 
Amerikan Kardiyo 
loji Derneği'nce 
yapılan bir sınıfla
maya göre kalp yet
mezliği 4 evrede 
değerlendirilmekte
dir. Evre A kalp yet
mezliği gelişme 
riskinin yüksek 
olduğu hasta grubu 
dur ve hipertansiy
on, diabetes melli- 
tus, koroner arter 
hastalığı, kardi 
yomiyopati aile 
hikavesi. kalo üzer
ine toksik etkili ilaç 
kullanım hikayesi 
olan hastaları kap
samaktadır" diye 
konuştu.
Kalp yetmezliği 
tedavisinde ilk evre 
Jerde risk faktör
lerinin ortadan 

kaldırılması için 
ilaç tedavisi, beslen
menin düzenlenmesi 
ve hastaların hayat 
tarzlarını 
değiştirmelerinin 
tavsiye edildiğini 
ifade eden Çiçek, 
"Beslenmenin teda
vide önemli bir yeri 
vardır. Tuz aliminin 
kısıtlanması, lifli ve 
potasyum yönünden 
zengin besinlerin 
tüketilmesi, rafine 
şeker, doymuş 
yağlar ve koles
terolün kısıtlanması, 
alkol tüketiminin 
kontrol altına alın
ması ve sigaranın 
bırakılması gerek
lidir. Daha ileri 
evrelerde 
rahatsızlığın sebe
bine yönelik cerrahi 
girişimler (koroner 
by-pass cerrahisi, 
kapak ameliyatları 
vb) tavsiye edilebilir. 
Kardiyak resenkro- 
nizasyon veya 
biventriküler kalp 
pilleri, ICD denilen 
defibrillator uygula
ması, ventriküler 
restorasyon ameli 
yatları, geçici kalp 
destek cihazları ve . 
son aşamada kalp 
nakline kadar giden 
farklı tedavi alterna 
tifleri duruma göre 
uygulanabilir" şek
linde bilgi verdi.

Fazla ayakta
durmak bel fıtığına 

neden oluyor
Yozgat Özel Şifa . 
Hastanesi Beyin ve 
Sinir Hastalıkları 
Uzmanı Operatör 
Dr. İsmail Akdemir, 
ayakta fazla kalma 
mn ve ani yük kaldır 
malarının bel fıtığı
na neden olduğunu 
söyledi.
Beyin ve Sinir Has 
talikları bölümü has 
falarının yüzde 80'i 
ni bel fıtığı hastalan 
oluşturduğunu.ifa 
de eden Dr. Akde 
mir, "Türk erkekleri 
nin yüzde 80'inde 
bel fıtığı, bayanların 
ise yüzde 70'inde 
ise boyun fıtığı var 
dır. Erkekler uzun 
süreli ayakta kaldık
ları ve ayakta çalış 
tıklarından dolayı 
bel fıtığı çoktur. 
Ama önemli olan 
ağır derecede olma
ması ve maödur 
olmamalarıdır" dedi. 
Yürüyemeyecek 
kadar ağır olan, 
idrar kaçıran, ayağa 
düşen, küçük ve 
büyük tuvaletini 
tutamayan ciddi bel 
fıtığı hastalarının 

olduğuna değinen 
Dr. Akdemir, "Bel 
fıtığından korunma 
yöntemlerinin 
başında kilo alma
mak gerekir, 
yürüyüş ve egzersiz 
düzenli olarak yapıl
ması, bel kaslarının 
çalışması gerekir. 
Düzenli yürüyüşler
le bel ve boyun kas 
larını çalıştırmak 
gerekir. Ani yükün 
altına girmemek 
gerekir. 20 kiloluk 
bir çuvalı, bir araba 
lastiği, tüpü aniden 
kaldırılmayacak, ev 
eşya taşırken, koca 
bir dolabı sırtlama 
yacak. Ani yük 
kaldırmalar bel ve 
boyun fıtığına se 
bep olur. Birde elde 
olmayan şekillerde 
bel fıtığı olabilir. 
Bunlar, yaşlılık, ke 
mik erimesi, kadın
ların menopoz döne 
minde kemik erime
si fazla olduğu için 
bel ve boyun fıtık
larına sıkça rastlan- 
maktadır. Trafik ka 
zaları ve diğer kaza 
lardır" dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum . 514 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 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

. B 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 513 10 53
C.SavcıYrd. 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 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
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgc?. 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 qq 
®ah,LDenHa.St- 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı
Tomokay Tomografi ® J
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 9£
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -1ı.
Yazı İşi. Md. 613 45 21 -111

Su Arıza Yalnız

7
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

THOL 513 10 79
YV 513 30 33

Z n 5131425

nöbetçİ Eczane'
15 Şubat 2008 Cu.iu 
SENA ECZANESİ 

D.Subaşı Mh. Ş.Mehnıetçik Sok. 
No: 1 Tel: 5130102 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI: 2980 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA 
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR. 

“Kiralayın, araca yatmmyapmayınl”
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin genel kurulu bugün yapılıyor

Harmarahirlikte Imlat paylaşılıyor
V Pembe Köşk Düğün Salonu’n 
da bugün saat 11.oo’de yapılacak 
olan 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin 
genel kurulundaki seçimlerde 
İbrahim Aksoy, Ali Çelik ve Ahmet 
Şahin başkanlık için yarışacaklar. 
Kong renin çekişmeli geçmesi bek-

İBRAHİM AKSOY AHMET ŞAHİNALİ ÇELİKlenıyor. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış akpet Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

jjM Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

iarmarabirlik’te seçim var
Bugün 72 Nolu Marmarabirlik Kooperati 

fi'nin genel kurul toplantısı var.
Zeytin üreticisinin en büyük kooperatifi 

Marmarabirlik, üretici için her zaman önem 
taşımıştır.

Çünkü zeytin üreticisinin geçim kay
nağının değerlendirildiği yerdir kooperatif. 
- AB ile Türkiye’nin flört etmeye başla
masından, İMF'nin diretmelerinden sonra 
Üretici kooperatifler üzerine yoğunlaştın 
lan politikalar, üreticinin malının mındar 
olmasına neden oldu. Dev. Sayfa 5'de

Mrtyol Mevki Gemllk/Buna 161:0.224 513 30 33 
fak»: 0.224 51351 01- 0.533 437 36 63

OTO SÜPÜRGE . 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ 
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK
YIKAMA MAKİNAS1
EVLERE VE İŞVEALERİNE 
YAKIT SERVİSİMİZ OLUP

T€L€FON AÇMANIZ YETERLİDİR.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle şizleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Cmnaitcsitvww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Omuz omuza aydınlığa...
Önce 12 Mart ardından 12 Eylül 

Türkiye'nin aydınlık geleceğini kararttı..
Omurgası'nı yok etti..
Eğitim sistemini çökertti..
Türkiye için çarpan yürekleri susturdu.
İntikam hırsıyla yananlar acımasızca 

zulüm yaptılar.
Köşkler hanlar eli kanlı katillerin sorgu 

yuvaları oldu..
Aileler dağıldı..
Pırıldayan Türkiye labirente sokuldu.
Şimdi..
Laiklik tartışılyor.
Cumhuriyet temelinden sarsılıyor.
Karanlık kafalara giydirilmek istenen 

Türbanla Türkiye hızla sömürgeleşiyor.
Adına BOP dedikleri projeyle yeşil kuşak

lar tasarlanıyor..
Eş başkanı da Türkiye'den atanıyor..
Eiele omuz omuza vererek ulusun 

üzerinde kara lekeler oluşturuluyor, 
Türkiye'nin anayasal kurumlarına, Cumhu 

riyet'in temel ilkelerine savaş açılıyor.
Atatürk devrimlerine "balo-frak"makyajı 

denilerek ülke geri götürülüyor..
Avrupa ülkelerinden daha önde olan çağ

daş uygarlık yasaları birer birer yok edili 
yor.

Türkiye İran olmaz..
Türkiye Cezayir'e benzemez diyerek 

topluma güven pompalayanlar ulusu hızla 
ortaçağın karanlığına sürüklüyor.

Ancak..
2002 yılından bu yana Kılık Kıyafet 

Devrim Yasası'na karşın kara çarşaflıların, 
tarikatların, cemaatların sayıları ve etkinlik
leri artıyor.

Çankaya'ya, Ankara'ya ABD’nin ve çok 
uluslu şirketlerin Türkiye'deki uzantıları 
yerleşiyor.

Anayasa'dan kadın-erkek eşitliği çıkarıl
mak isteniyor.

Eğitime yön veren ders kitapları yeniden 
yazılıyor.

Atatürk ve silah arkadaşlarının gerçek
leştirdiği Cumhuriyet Devrimleri çıkarılıyor.

Kadının başına türban, erkeğin sırtına 
cübbe geçiriliyor..

Çalışan kadınla ilgili ahlak dışı değer
lendirmeler etkili ve yetkili ağızlardan bol 
tükrükle saçılarak kafalar karıştırılıyor.

Ey aydınlar...
Ey medya..
Ey işadamları sanayiciler...
İktidarın okları her gün birimize dönüyor..
İşbirliğinin sonu yok..
Çünkü önce işbirlikçilerin kellesi 

koparılıyor..
İran'da..
Cezayir'de öyle oldu..
Onun için Atatürk devrim ve ilkeleri bizim 

tutunacağımız en önemli güvence..
Nutuk başvuru ve başucu kaynağımız..
Yol göstericimiz..
Aydınlanma gelişme uygarlaşma güçlen

me ancak böyle sağlanır..
Uyanalım.. Omuz omuza verelim..
Bugün kaybedeceklerimizin yarın kaybe

deceklerimizin yanında esamesi okuna
maz..•

ir ı um Yalova Su Ürünleri Müdürlüğümden
K A i F aldığım Balıkçı Avlanma Teskerem kaybol- 
IIHIII muştur. Hükümsüzdür. Erman ÜSTÜNER

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakamlık 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı'nın 
öncülüğünde 
ilçe Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü'nde 
başlatılan Hasır 
Takı kursları 
ara vermeden 
devam ediyor.
HEM'in Merkez 
dışında Umurbey 
ve Cihattı 
köyünde başlattığı 
hasır takı kurslarına 
bir yenisi 
daha eklendi.
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
desteği ile 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
eski Kaymakamlık 
lojmanı geçici 
olarak hasır takı 
kurs yeri olarak

bayanların 
hizmetine açıldı. 
Kadınlarımızın 
büyük ilgisini 
çeken hasır takı 
kursları her 
geçen gün

çoğalırken yeni 
bir iş kapısı da 
açılmış oluyor. 
Öte yandan 
açtığı kurslarla 
işsizlere 
iş imkanı yaratan

Millili-HIIIİİllOllİMlElIllOİŞHIIIflIİ
BAYTAş www.baytasinsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Bahkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex, daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ 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
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 21Tâxr513 17 94

HEM'de VVeb 
Tasarım 
kursunun da 
açıldığı ve 
müracaatların 
kabul edilmekte 
olduğu 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, Diş kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

I

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin genel kurulu bugün yapılıyor \VicdancA

Marmarabirlik’te kozlar paylaşılıyor
Pembe Köşk Düğün Salonu’nda bugün saat H.oo’de 

yapılacak olan 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi’nin genel kurulundaki seçimlerde İbrahim 
Aksoy, Ali Çelik ve Ahmet Şahin başkanlık için yarışacak
lar. Kongrenin çekişmeli geçmesi bekleniyor.

I Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Bugün yapılacak 
olan 72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi’nin 
genel kurulunda 
3 aday başkanlık 
için yarışacak.

Hallt Bankası Gemlik Şubesi yeni imajıyla açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Esnafı tefecinin 
elinden kurtarmak 
amacıyla kurulan 
Halk Bankası 
Gemlik Şubesi 
yenilenerek dün 
hizmete açıldı. 
İstiklal Caddesi 
Gürle İş Merkezi 
ğirişinde Sİ-SE 
İnşaat Mühendislik 
tarafından yeniden 
onarımı yapılan 
Halk Bank Gemlik 
Şubesi’nin açılışında 
konuşan Genel 
Müdür Hüseyin 
Aydın, Halk 
Bankası’nı 581 
milyon YTL. zarar 
dan 850 milyon YTL 
kar eder hale 
getirdiklerini 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Halk Bankası Genel 
Müdürü Hüseyin Ay 
din, Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri 
Marmara Bölge 
Başkanı Bahri Şarlı, 
Halk Bankası 
Bölge Müdürü Ali 
İhsan Türkmen, Halk 
Bank Bölüm Müdürü 
İsa Demir, 
Pazarlama Müdürü 
Burcu Akbulut, 
Operasyon Müdürü 
Gazi Ergün, AKP 
ilçe Başkanı Enver 
Şahin, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, diğer Oda 
ve kooperatif

Pembe Köşk 
Düğün Salonu’nda 
saat H.oo’de 
başlayacak olan 
genel kurul kongre 
sinde, şimdi başkan 
İbrahim Aksoy 
yeniden aday 
olurken, Aksoy’un 

Halk Bank Gemlik Şubesi’nin açılış 
kurdelesini Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut ile Halk Bank Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın birlikte kestiler

başkanları, Halk 
bank Gemlik Şube 
Müdürü Abdullah 
Kaya ile çok 
sayıda esnaf ve 
müşteri katıldı. 
Banka kuralları 
doğrultusunda 
en alt memurundan 
en üst kademeline 
ka dar tüm 
çalışanlarıyla 
müşterilerine en 
iyi hizmeti verebil 

karşısına 
Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı 
Ali Çelik ile 
Eski Başkanlardan 
Ahmet Şahin 
aday olacak.
Çekişmeli geçeceği 
beklenen genel 

mek amacıyla 
yenilenen Gemlik 
Şubesi’nin 
açılışında konuşan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
bankanın 
Gemlik'te en 
büyük müşterisinin 
Belediye olduğunu 
söyleyerek, 
"Gemlik'in parasının 
Gemlik'te kalması 
için esnafa verilen 

kurulda, 3 adayda 
iddialı olduklarını 
belirtirlerken, 
zeytin üreticisinin 
içine düştüğü 
zor durumdan 
çıkarmak için 
mücadele edecek
lerini söylediler.

kredilerin daha 
fazla verilmesi 
gerekir" diye 
konuştu.
Halk Bank Genel 
Müdürü Hüseyin 
Aydın'da konuşma 
sında yenilenen 
Halk Bank Gemlik 
Şubesi’nin 
yenilenmesinin 
bir ihtiyaçtan 
doğduğunu 
belirterek, 
"Halk Bankası 
Türk bankacılık 
seKtorunun 
gururlarından 
biridir. Koopera 
tiflerin plasmanlarını 
aksamasına fırsat 
vermeyeceğiz.
Bankayı 581 
milyon YTL. 
zarardan 850 milyon 
YTL kara geçirdik. 
Borsa da halkın 
bankasını halkın 
arzına açtık.
Gemlik'te 8 banka 
arasında iyi bir 
rekabet ortamı 
doğacak bizde 
bu ortamda iyi 
hizmeti sürdüre
ceğiz" dedi.
18 personeliyle 
Gemlik halkına 
hizmet vermek için 
yenilenen Halk Bank 
Gemlik Şubesi’nin 
açılış kurdelesini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Halk Bank 
Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın 
ve misafirler 
birlikte kestiler.

Bir başkadır benim kirazım
Bursa'nın coğrafyası değişiyor... 

Bursa'nın yetiştirdiği ürünler değişiyor... 
Bursahlar değişiyor...

Yıllardır uygulanan yanlış tarım politikaları 
toprağın kokusunu değiştirdi..

Küresel ısınma ile birlikte tarımda artık 
kuyulu sulama dönemlerine doğru gidilecek.. 
Geçmişin sulama yöntemine dönüş!

Meyve ve sebze ağaçları bir taraftan 
kesilerek yerine binalar dikilirken; Tarım İl 
Müdürlüğü'nün dağıttığı fidanları eline alan 
köylünün umudunu görmeniz gerek!

Devlet kentler yarattık...
Türkiye'nin tarım başkenti Bursa.
Market kent, marka kent ve tüccar kent 

arasında bocalayan Bursa...
Coğrafya kitaplarında Bursa'nın şeftali ve 

kestane yetiştirdiğini okudu tüm dünya. Bu 
tümcelerin altını kırmızı boya ile çizin ve 
değiştirildiğini gördüğünüzde de şaşırmayın.

Çünkü yetiştirirdi diyeceğiz artık.
Torunlarına kadar çiftçi olan Ziraat Odası 

Başkanı Fuat Sarı, şeftalide sona yak
laştığımızı hissedenlerden...

Üretici 2005 yılında Rusya ile yaşanan 
krizden de olumsuz etkilenmiş...

Kiraz ise en iyi ürün olarak artık baş tacı.
Üretici karhlığı düşünerekten kiraza 

yatırım yapıyor...
İlginç.
Kara incir'in kar ettirmediğini düşünün. 

Üretici daha o gün incir ağaçlarını da mı 
kesecek?

Binlerce zeytin ağacının keserek yerine 
incir diken de bizim köylümüz değil miydi? 
Köylü de 'işini bilenler'den mi?

Bu mantığı onaylamıyorum.
Köylüyü yönlendirenler tarım poli

tikalarıdır.
...Ve bu konuda çalışmayı illerde ve ilçe 

lerde ziraat odaları ile tarım müdürlükleri 
yapmalı.

Bakınız Tarım İl Müdürlüğü'nün açıkla
masında ne deniyor?

Bursa'da siyah incir rekoltesi geçen yıla 
oranla düşerken (!) zeytin ağacından da 
zeytin fışkırır olmuş...

Yanarım yanarım...
İpeğin tahtına oturan kestane, kestanenin 

tahtına oturan şeftali, şeftalinin tahtına otu
ran kiraz, tütünün tahtına oturan ise boz 
toprak...

Say say bitmez minik bir tarım devleti olan 
kentimin meyvede ve sebzede HAL'i ortada.

Bahçelerinde şeftali, dut, elma ağacı olan 
evler yandı bitti kül oldu...

Kül olan umutlardı aslında...
Dağ köyleri kiraz ile bezenmiş...
İyi bir ihracat meyvesi olan kiraz, yetiştiği 

topraklara ihanet etmez...
Bursa'nın toprağında her meyve-sebze 

yetişir...
İyi de toprağı bile kanser yaptık...
Toprak kusuyor.
Kestanelerin kanser nedeni topraktı... 

Kestaneleri kanser yaptık daha ne diyeyim?
Kestane, Kafkas ve Kardelenle yaşatılı 

yor; Buna da şükür...
Zeytin bugünlerde Gemlik'ten çıkıp 

Akdeniz'e gitmiş... Tatile çıkmamış... Oralarda 
kök salmaya başlamış... Gurbette Gemlik 
zeytini kök salacak... Oradan da sofralarımıza 
gelecek. Komik ve gerçek...

Tıpkı koza gibi...
Milliyetçilikten söz edenler, milli ürünler

imizi talan edenlerdir...
Şimdilerde köylünün türküsü, 'bir başkadır 

benim kirazım'....
Kolay gele
‘Mini söz
"Bugünün acısı, dünün hazzının anısıdır'
*Halll Cibran
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AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Karagöz ve yönetim kurulu 
üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret etti

aKadııılaıızlesl(ilatııııızııı fesidir11 Peyzaj Mimarı göreve taşİ

Yeni seçilen 
AKP Kadın 
Kolları Başkanı 
Ayşe Karagöz 
ve yönetim kurulu 
üyeleri dün 
Başkan Mehmet 
Turgut'a tanışma 
ve nezaket ziyare 
tinde bulundular.
Göreve gelen 
AKP İlçe Kadın 
Komisyonu yöneti
minin ziyaretinden 
memnunluk duy
duğunu ifade eden 
Belediye Başkanı 
Turgut, kadınların 
yaptıkları çalışma 
lara övgü yağdırdı. 
"Hanımlarımız 
her partide çok 
önemlidir ancak 
bizim partimizde 
kadınlarımızın 
önemi daha da 
büyüktür. Kadınla 
rımız teşkilatımızın 
gövdesidir" dedi. 
İlk kez Belediye 
Başkanlığı görevine 
seçildiği 1999 
seçimlerinde bulun
duğu partinin kadın 
kollarının kendisine 
gösterdiği çalışmayı 
unutmanın mümkün 
olmadığının altını 
çizen Başkan 
Turgut, "Her 
partide olduğu 
gibi kadınlarımız 
işi siyasetle değil, 
anne olmalarından 
dolayı kalpleriyle 
yürütüyorlar" 
diye konuştu.
HEDEF HER 
MAHALLEYE BİR 
SAĞLIK OCAĞI 
Amaçlarının her 
kesimle birlikte 
çalışarak Gemlik'e 
hizmet etmek oldu 
ğunu vurgulayan 
AKP ilçe Kadın 
Komisyonu Başkanı 

Ayşe Karagöz, 
yeni göreve gelen 
yönetim kurulu 
üyeleri ile özellikle 
Belediye Başkanının 
desteği ile birlikte 
çalışarak yeni 
projeler üretmek 
arzusunda olduk
larını söyledi.
Kadın komisyonuna 
her zaman destek 
vermeye hazır 
olduğunun altını 
çizen Başkan 
Turgut, kendi
lerinden de 
destek beklediğini 
ifade ederek 
ilçede yapılan 
ve yapılmakta 
olan belediye 
hizmetlerinden 
bilgiler verdi. 
"Hedefimiz her 
mahalleye bir 
sağlık ocağı 
açmak" diyen 
Başkan Turgut, 
Gemlik Gübre 
İşletmesi sahip
lerinin bölgede 
yapacakları bir 
ilköğretim okulu 
için arsa arayışı 
içinde olduklarını 
ve bulunduğu anda 
okul yapımına 
başlanacağını 
söyledi.
OKULLARA 
DESTEĞİMİZ 
SÜRÜYOR 
Başkan Turgut, 
"Sizlerinde bizler 
gibi hiçbir maddi 
çıkar beklemeden 

Gemlik'e hizmet için 
göreve geldiğinizi 
biliyorum. Sîzler 
yapılacak hizmetleri 
en iyi bilecek 
ve sıkıntıları 
duyacak insan
larsınız. Sîzlerin 
de bizlere yapacağı 
desteklerle 
vatandaşımıza en 
iyi hizmeti vermek 
için çaba içinde 
olacağız" 
şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ayrıca ilçedeki 
öğretim 
kurulularına 
yaptıkları 
yardımlara 
devam ettiklerini 
belirterek Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliğinin kendisine 
yaptığı ziyarette 
talep ettikleri 
5 ton kömürü 
öğrencilerin 
üşümemesi için 
vakit geçirmeden 
okula gönder 
diklerini söyledi. 
Turgut, önümüz 
deki günlerde 
ilçedeki tüm 
okulların bahçele 
rine öğrencilerin 
talepleri doğrul
tusunda katı atık 
geri dönüşüm 
kutuları almak 
için girişimlere 
başladıklarını 
bildirdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
tarafından 
sözleşmeli 
personel olarak 
alınan Peyzaj 
Mimarı Pembegül 
Yılmaz göreve 
başladı.
Daha önce de 
belediye de aynı 
görevde hizmet 
veren Pembegül 
Yılmaz bir süre

I Vali Harput; “15 kent 'Marka Kent1 
projesiyle turizme kazandırılacak

Kentsel ölçekte 
markalaşma projesi 
ile Bursa başta 
olmak üzere 
kültürel yönden 
zengin 15 il 'marka 
kent' oluşturularak 
dünya turizmine 
sunulacak.
Şehir turizmi ile 
öne çıkan İstanbul 
ve Antalya gibi 
şehirlerin yanında 
kültür turizmi ile öne 
çıkan 15 şehir 
marka kent haline 
getirilecek.
Yüksek Planlama 
Kurulu'nca kabul 
edilen Türkiye 
Turizm Stratejisi 
2023 ve Türkiye Tu 
rizm Stratejisi Ey 
lem Planı kapsamın
da Kentsel Ölçekte 
Markalaşma Strate 
jileri programı tanıtı 
mı tüm kurumların 
katılımı ile Bursa'da 
yapıldı. Tayyare 
Kültür Merkezi'nğe 
düzenlenen program 
ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 
başlatılan Kentsel 
Ölçekte Markalaşma 
Toplantısı çerçeve 
sinde turizm açısın
dan kentlerin marka 
laşması yönünde 
atılacak adımlar ele 
alındı. Konuşmaların 
ardından Türkiye 
Turizm stratejisi 

serbest olarak 
çalışarak bir 
çok güzelliğe 
imza attı.
Göreve başlayan 
Peyzaj Mimarı 
Pembegül 
Yılmaz, 
öncelikli olarak 
mevcut yerlerin 
düzenlemelerinin 
yapılacağını 
söyledi. 
Özellikle Çarşı 
Meydanı başta

2023 ve Marka Kent 
Eylem Planı, Avrupa 
Birliği ve Diğer 
Uluslararası 
kuruluşların fon 
kaynakları ile 
Destinasyon 
Markalaşması 
konularında panel 
düzenlendi. Panele 
katılan Türkiye 
Turizm Stratejisi 
koordinatörü 
Gürsel Gündoğdu, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Projeler 
Genel Koordinatörü 
Tülin Okumuş ve 
Proper İletişim 
A.Ş Müdürü Pelin 
Bengisu konuların
da bilgilendir mede 
bulundu.
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ise, dünya ve Türki 
ye'deki turizm pas
tasından Bur sa'nın 
da kendi potansiyeli 
doğrultusunda payı
na düşeni almasının 
bir görev, hak ve 
sorumluluk olduğu 

olmak üzere her 
iki kordonda 
ve cadde 
kaldırımlarında 
peyzaj çalış
malarının yapıla
cağını bildiren 
Yılmaz, daha sonra 
ise Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'la birlikte 
çeşitli yerlerin 
proje çalışmalarına 
başlayacaklarını 
bildirdi.

nu belirterek, bütün 
zenginliklerine rağ
men Bursa'nın tu 
rizm pastasından 
gerektiği kadar pay 
alamadığını söyledi. 
Vali Harput marka 
kent olmanın yalnız
ca turizm gelirlerini 
artırma açısından 
önemli olmadığını 
vurgulayarak;
"Turizm pastasından 
bir pay almanın da 
ötesinde sahip 
olduğumuz büyük 
zenginlik ve büyük 
kültür mirasını aya 
ğa kaldırarak dünya 
ya tanıtma ve bize 
bu mirası bırakan o 
şanlı ecdadın ruh
larımda mesrur 
etme adına ayrı bir 
kazanım olacaktır 
bizim için." dedi. Bu 
kapsamda Bursa'da 
görev yapan tüm 
kurumlar olarak bir 
eylpm planı hazırla 
yaöaklarının^altfni i 
çizen Vali Şahaböt 
tin Harput, "Bursa 
olarak sahip olunan 
tarihi zenginlikleri 
yeterince değer
lendiremezsek, 
gelecek nesiller ve 
geçmişe karşı 
büyük bir sorumlu
luk altında kalıcız ve 
bü vebalin altından 
kalkamayız." şek
linde konuştu.



16 Şubat 2008 Cumartesi Gemlik KBrfez Sayfa 5

Marmarabirlik’te bugün seçim var
İlçelerde kurulu olan zeytin 

kooperatiflerinin birliği Marma 
rabirlik’tir.

Marmarabirlik, kooperatif le 
rin ortaklarından aldıkları 
zeytinlerin alım fiyatlarının 
belirlenmesinden stoklama ve 
pazarlamaya kadar her türlü 
işiyle uğraşır.

En büyük sıkıntı ise fnans- 
man bulmakta yaşanır.

Gemlik 72 Nolu Kooperatifi, 
1958 yılında kurulduğunu 
sanıyorum.

Birlik’in en eski ve temel 
kooperatiflerinin başında gelir.

Uzun yıllar Birlik yöneti
minde Gemlik’in ağırlığı hisse 
dilmişti.

Gemlikli üyeler, Birlik 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
yaptılar.

1980’li yıllardan sonra 
merkez sağ siyasetin kendi 
içinde bölünmüşlüğü, koopera 
tiflerde değişik listelerin çık
masına neden oldu.

Siyasi partiler ellerini 
Kooperatiflerden hiç çekme 
diler.

Uzun yıllar boyu Marmara 
birlik Kooperatifi ortakları 
siyasilerin oy kaynağı oldu.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri qulT@hotmall.com

Kooperatif içinde, bilhassa 
zeytin atımlarında adam kayır
macılık, bozuk zeytin alımı, dış 
mahreçli zeytinlerin alımı, 
küçük bareme daha yüksek 
fiyat verme gibi kayırıcılıklar 
yaşandı.

Binlerce ton zeytin Koope 
ratif havuzlarında çürütüldü, 
yumuşatıldı, yağhanelere ucuz 
olarak satıldı...

İş bununla bitmedi..
Havuz bazında satışlarda 

dolaplar döndürüldü..
Üstü küçük taneli, altı 

büyük taneli zeytinler kendi 
yandaşlarına satıldı.

Haksız kazançlar sağlandı.
Eskilerde bayilik verilirken 

adam kayırmacılık yapıldı.
Ölmüş olan ortaklar adına 

zeytin alınıp satıldı.
Hiçbir zaman rekolte beyan

namesi dikkate alınmadı.

Partinin adamı kimse o 
yönetime sokuldu.

Para dağıtılırken bile 
eşitliğe uymadılar.

Adamı olan zeytin paralarını 
erken aldı.

Doğru dürüst tanıtım yapıl
madı, değişik yerlerden gelen 
zeytinler Gemlik zeytini diye 
satıldı.

Son zamanlara kadar amba 
laja önem verilmedi.

Marmarabirlik 57. hükümet 
döneminde batık haldeydi.

O günkü hükümet, yeniden 
yapılandırma adı altında Birlik 
lerin borçlarını sildi.

Marmarabirlik’in 152 trilyon 
liralık bir çırpıda yok saydı.

Kooperatif Birlikleri’nin ser 
best piyasa koşullarına göre 
çalışmalarını istedi.

Tüzük değişikliğinden 
sonra ahmlar daha ciddileşti.

Satılmayacak zeytinin stpk- 
lanmaması politikan geliştiril
di. ' y

450 taneli zeytin yağlık 
zeytin sınıfına ayrıldı.

Geçtiğimiz iki yıl içinde ise 
yeni politikalar gereği, 
Marmarabirlik ortaklar adına 
zeytin stoklamasıyla başladı.

Fiyatlar maliyetin altına 
düştü.

Köylü de sıkıntıya düştü.
Bankaların kapısında kredi 

kuyruğuna girdi.
Gemlikli ortakların birlik 

yönetimde temsilcileri yok.
Onun için Marmarabirlik 

yönetimi ile tersler.
Politikalarını eleştiriyorlar.
Gemlik ilk kez dışarıda 

kaldı.
Bunun da acısını çeki yor.
Bugün 72 Nolu kooperatifin 

yönetim seçimleri var.
Seçimlere 3 aday katılıyor.
Zeytin üreticisi ortaklar 

adam seçmek veya o partinin 
bu partinin adamı diye 
yönetici seçerlerse sonuç 
değişmez.

İş yapacak adayı bulup 
seçerlerse sıkıntıları biraz aza
lır.

Özdilek’te 'Sevgililer Gunü'nii kutladılar
Gemlik ÖZDİLEK, 
14 Şubat Sevgililer 
Günü nedeniyle 35 
yıl ve üzeri evli çift
leri restaurant bölü 
münde verdiği 
yemekle ağırladı. 
Sevgililer Günü’ne 
özel menülerin 
verildiği bu yemeğe 
10 Şubat 2008'e 
kadar başvuruda 
bulunan çiftler 
arasından çekilen 
kura sonucu 20 çift 
seçildi. Bazı çiftlerin 
çeşitli sebeplerden 
dolayı katılmadığı 
yemeğe; Meliha- 
Yüksel Güner, 
Müşerref- 
Abdullah Bilgin, 
Emine-Şükrü Apak, 
Aliye-Hikmet 
Dönmez, Kadriye- 
Emin Tahran, 
Remziye-Nazım 
Aydoğdu, Necla- 
Ertuğrul Soyer, 
Hatice-Mehmet 
Yıdırım, Cemile- 
Emin özdemir, 
Saliha -Yusuf Kartal, 
Nelihe-Hakkı Yılmaz, 
Ayşe- Mehmet Kaya, 
Gülşen-Recep 
Ergül, Solmaz-

s= Gemlik Liman Başkanlığından aldığım 134 Kütük Nolu Turgut Reis 
Teknesinin Tonilatosu kaybolmuştur. Hükümsüzdür. TURGUT SOLMAZLAR

İbrahim Akarlar 
çiftleri katıldı. 
Bu anlamlı geceye 
katılıp hoşça vakit 
geçirdiklerini 
belirten çiftler, böyle 
bir davetten dolayı 
çok mutlu oldukları 
nı, bu anlamlı günde 
kendilerine böyle bir 
imkân sağlanmasın
dan dolayı çok duy 
gulandıklarını belir«y- 
terek başta Hüseyin';. 
Özdilek olmak üzerö 
bu organizasyonda 
emeği geçen tüm 
ÖZDÎLEK çalışan
larına minnettar ol 
duklarını söylediler. 
Bu anlamlı organi 
zasyona katılan 
şanslı çiftlere 
sürpriz hediyelerin 
de verildiği 
yemekli davette

düşüncelerini sor
duğumuz Gemlik 
ÖZDİLEK Kafe- 
Restaurant Müdürü 
Ahmet Tuna "Her 
biri en az 35 yıllık 
evli olan çiftlerin bu 
davetimize katıldık
larından dolayı 
kurum olarak çok 
mem nun kaldık
larını, kendileriyaşh 
ama gönülleri genç 
olan bu çiftlerin 
sağlık ve mutluluk 
dolu uzun bir ömür 
geçirmelerini 
diliyoruz” dedi. 
Bu tür organizas 
yonların bundan 
sonra da yapılaca 
ğım belirten Ahmet 
Tuna, ÖZDİLEK 
adına bütün çiftlerin 
Sevgililer Gününü 
kutladı.

mailto:ulT@hotmall.com
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I Şl/R KÖŞESİZE

TÜVTURK'un araç 
muayenesinde 
uygulamaya 
koyduğu yeni 
sistem çerçeve 
sinde, zamanında 
muayene edilmeyen 
araçlara, her ay 
için yüzde 5 
"gecikme bedeli" 
uygulanacak. 
Doğuş Otomotiv, 
Akfen, TüvSüd kon
sorsiyumu tarafın
dan kurulan ve Ağus 
tos 2007 itibariyle 
araç muayene ista
syonlarını işletme 
yetkisini 20 yıllığına 
devralan TÜVTURK, 
muayene sistemini 
"Avrupa Birliği stan
dartlarına uygun ha 
le getirmeyi" amaçlı 
yor. Yeni sistemde 
Avrupa genelinde 
kullanılan 96/96/AT 
yönetmeliği baz 
alınarak araç mua 
yenesi yapılacak. 
Muayene, binek araç 
lar için 20 dakika, 
ticari araçlar için 40 
dakika sürecek. 
Fren tertibatından 
direksiyon sistem
ine, süspansiyon 
sisteminden egzoz 
emisyonuna kadar

toplam 100 noktada 
kontrol ile araç 
muayenesi gerçek
leştirilecek.
-4'lü değerlendirme 
kriteri olacak 
Mevcut uygula
malardaki şase, 
motor, plaka ve 
görüntü kontrolü 
daha ileriye taşı
nacak, kontrol ve 
test cihazları kul
lanılarak araçların 
gerçek durumu 
ortaya konulacak. 
Araç muayenesinde, 
"kusursuz", "hafif 
kusurlu", "ağır 
kusurlu" ve 
''emniyetsiz" olmak 
üzere, 4'lü değer
lendirme kriteri 
bulunacak.Bunlarda 
n kusursuz ve hafif 

kusurlu araçlara 
onay belgesi verile
cek. Ancak hafif 
kusurlu araçlar için, 
kusurun giderilme
sine yönelik eğitim 
ve destek 
sağlanacak. Kötü 
durumdaki araçlara 
ise onay verilmeye
cek ve bir ay içinde 
gerekli tamiratın 
yaptırılması 
istenecek.Yeni sis
temde trafiğe çıkış 
onayı alamayan 
araçlar, trafikten 
men edilecek.
-Araç, kendi böl
gesinde muayene 
edilecek- 
Şu ana kadar 
Trabzon ve 
Elazığ'da olmak 
üzere 2 ilde 

muayene istasyon
larını hizmete açan 
TÜVTURK, 2008 yılı 
sonuna kadar 81 
ilde toplam 189 adet 
sabit muayene ista
syonu kuracak. 81 
adet gezici muayene 
istasyonu ile birlikte 
kurum, 270 noktada 
hizmet verecek.Yeni 
düzenlemeyle yönet
melik gereği aracın 
tescil edildiği ilin 
bağlı olduğu bölge 
sınırları içinde 
rpuayenesi yapıla
cak. Örneğin kuzey 
bölgesi dahilinde 
tescil edilen araç, 
güney bölgesinde 
muayene edilemeye- 
cek.Eski sistemde 
olduğu gibi yeni alı
nan özel araçların ilk 
muayenesi 3 yıl 
sonra yapılacak. 
Daha sonraki 
muayene periyodu 
da 2 yıl olacak.
Ticari araçların yeni 
alındıktan sonraki ilk 
muayene süresi de, 
yine 1 yıl o|arak 
uygulanacak. Bu 
gruptaki araçların 
periyodik muayenesi 
de her yıl gerçek
leştirilecek.

Milletim
Selçuklu’dan OsmanlI'dan bu yana 
Sinesinden tarihin süzülen millet 
Ezel ebed arası zamana ve mekana 
Öz isimi nokta nokta yazılan şanlı millet.

Yüzüne asaletin parıl parıl ışığı
Yıldız gibi ay gibi parlayan aziz millet 
Elbet ki bu topraklar medeniyet beşiği 
Yedi iklim, üç kata turayan aziz millet.

Şefkatin, .şecaatin asıl takdire şayan 
Hamleler kahramanı yürekli büyük millet 
Zirve istikameti bir yola olmuş revan 
Koyar adım sürekli sürekli büyük millet.

Şahlan milletim yine kükre aslanlara denk 
Sanma ki bu has neslin dostu var büyük millet 
Özünde mükemmellik, sözünde ritmik ahenk 
Gören soysuzun sana kastı var büyük millet.

Yılmak yorulmak neymiş hedefi büyük işte 
İleri hep ileri koşmak var yanlı millet 
Karşı saflarda panik geliyor zafer işte 
Engel üstüne engel aşmak var şanlı millet.

Aldırma kimselere yürü, doğru yoldasın 
Şelaleler misali çağlayan aziz millet 
Olanca heybetinle gönüldesin dildesin 
Hıra karşı barışı yağlayan aziz millet.

Hep bir ağızdandua; bozulmasın ittifak 
Canım feda uğruna bu şanlı millet 
Kardeşliğe merhaba defolsun sefil nifak 
Diye ferman buyurdun, buyurdun şanlı millet.

Haydi Anadolu’m hızlandır senyarışı 
Ulvi hizmet aşkına var olan şanlı millet 
Gör menzili matluba hemencecik eriş 
Her hamlede bir olan, pir olan şanlı millet.
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İş aramayıp çalış
maya hazır olanların 
sayısı 1 milyon 
670 bin kişi olarak 
belirlendi.
İş bulma ümidi 
olmayanlar 30 bin 
kişi artarak 630 
bine çıktı.
İşgücüne dahil 
olmayan 26 milyon 
294 bin kişinin 
nedenlere göre 
dağılımına bakıldı 
ğında; iş aramayıp, 
çalışmaya hazır 
olanların sayısı 0,9 
puan azalarak 1 
milyon 670 bin kişi 
oldu. Bu gruptaki 
gerileme, diğer 
kalemindeki azahş- 
tan kay nakla nırken, 
iş bulma ümidi 
olmayanların 
sayîsmın 30 bin 
kişi artarak 630 bine 

içıktığı görüldü.
•İş bulma ümidi 
olmayanların oranı 
ise sabit kalarak 

:yüzde 2,4 oldu,. 
İş aramayıp çalış
maya hazır olanların 
813 binin erkekler, 
856 binini kaçınlar 
oluşturdu. İş bı^ma 
ümidi olmayanların 
423 bini erkekler, 
206 bini kadınlardan 
meydana geldi.
-EV HANIMLARININ 
SAYISI ARTTI- 
İşgücüne dahil 
olmayan nüfusun 
yüzde 46,8’i ev 
hanımlarından oluş-, 
tu. Kasım döne
minde geçen yılın 
aynı dönemine göre 
ev hanımlarının 
sayısı 237 bin kişi 
artarak 12,3 
milyona çıktı.
İşgücü dışı kalanlar
da; öğrencilerin 
sayısı 0,4 puan

KO|€D€ B(Kl€M€K TOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

VSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK lâlalMesiBofa W«üBGEIILİnd:M»liFa)(:5l3Ji!i

|Gemlik: KMrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

artışla 3 milyon 526 
bin, emeklilerin 
sayısı 0,3 puan 
artarak 3 milyon 160 
bin, çalışamaz halde 
olanların sayısı 0,6 
puan azalarak 3 
milyon 98 bin, 
mevsimlik çalışan
ların sayısı 0,2 puan 
artarak 409 bin oldu. 
-İSTİHDAM TARIM 
VE İNŞAATTA 
AZALDI-
Kasım döneminde 
istihdam edilen 20 
milyon 867 bin 
kişinin yüzde 48,4'ü 
hizmetler, yüzde 25'i 
tarımda, yüzde 
20,6'sı sanayide, 
yüzde 6'sı inşaat 
sektöründe çalıştı. 
Geçen yılın aynı 
dönemine göre istih
dam; tarımda 1,2 
puan, inşaatta 0,1 
puan azalırken, 
sanayide 0,1 guan, 
hizmetlerde 1,21 
puan artış gösterdi. 
-İŞSİZLİK ERKEK
LERDE YÜZDE 9,9, 
KADINLARDA 10,7- 
İşsizlik oranı erkek
lerde 0,7 puan 
artarak yüzde 9,39'a 
çıkarken, kadınlarda 
0,3 puan azalarak 
yüzde 10,7'ye indi. 
İşgücüne katılma 
oranı erkeklerde 0,9 

puan azalarak yüzde 
70,9'a, kadınlarda 
1,6 puan azalarak 
yüzde 23,4'e 
geriledi.
İstihdam edilen 15 
rhiiyon 640 bin erkek 
çalişanın yüzde 
51,4'ü hizmetler, 
yü^de 22,5'i sanayi, 
yüzde 18,3?û tarım- 
da, yü2de 7,8'i 
inşaat sektöründe 
istihdam edildi. İsti
hdam edilen 5 mily
on 227 bin kadın 
Çalişanın yüzde 45'i 
tarımda, yüzde 39,5'i 
hizmetlerde, yüzde 
14,8'£ sanayide, 
yüzde 0,7'si inşaat 
sektöründe istihdam, 
edildi.
9,5 MİLYON 
ÇALIŞANIN SOSYAL 
GÜVENCESİ YOK- 
Kasım döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 2,6 
puan azalış göster
mekle birlikte kayıt 
dışı oranı yüzde 45,4 
gibi yüksek bir 
güzeyde seyretmeye 
devam etti. Kası 
dönemi itibariyle 9 
milyon 480 bin 
kişinin kayıt dışı 
çalıştığı belirlendi. 
Kayıt dışı oranı 
fdtımda 0|8 puan 
azalarak yp^de 87, 

tarım dışı alanda 2,3 
puan azalarak yüzde 
31,6 oldu.
Genelde kayıt dışı 
oranı erkeklerde 2,3 
puan azalarak yüzde 
39,9, kadınlarda 2,7 
puan azalarak yüzde 
62 oldu. Tarım sek
töründe kayıt dışı 
oranı erkeklerde 1,4 
puan azalarak yüzde 
77, kadınlarda 0,2 
puan artarak yüzde 
99,1 oldu. Tarım dışı 
alanda kayıt dışı 
oranı erkeklerde 2,1 
puan azalarak yüzde 
31,6, kadınlarda 3,2 
puan azalarak yüzde 
31,6 oldu.
10 ÜNİVERSİTE 
MEZUNUNDAN BİRİ 
İŞSİZ-
İşsizlik oranı; okur
yazar olmayanlarda 
yüzde 5,9, lise altı 
eğitimlilerde yüzde 
9,4, lise ve dengi 
meslek okullarında 
yüzde 12,9, yük
seköğretimde yüzde 
10,4 olarak 
belirlendi.
İşgücüne katılma 
oranı; okur-yazar 
olmayanlarda yüzde 
18,1, lise altı 
eğitimlilerde yüzde 
45,7, lise ve dengi 
meslek okullarında 
yüzde 55,2, yük
seköğretimde yüzde 
77,9 oldu.
399 BİN KİŞİ İLK 
KEZ İŞ ARIYOR- 
2 milyon 35,0 bin 
toplam işsizin yüzde 
39.7'şi hizmetler, 
yüzde 19'u sanayi, I 
yüzde 15,6'sı inşaat, 
yüzde 8,8'i tarımda 
çalışırken işsiz 
kaldı. İlk kez iş 
arayanlar yüzde 
17 oranı île 399 
bin kişi oldu.

CHP’fa HU
Hükümet, adrese 
dayalı nüfus sayısı 
sonuçlarının ardın
dan, nüfusu 2 binin 
altındaki belde 
belediyelerini kapat
mak üzere kollan 
sıvarken, kapatıl
manın eşiğindeki 
belediye başkanları 
da sorunlarına 
TBMM'de çözüm 
arıyor. Belediye 
başkanları Meclis'te 
CHP Grup Başkan 
vekili Hakkı Süha 
Okay'la görüştü. 
Okay, siyasi ikti
darın yeni bir oyun 
ve tertip içinde 
olduğunu belirterek, 
“CHP olarak siyasi 
parti ayrımı yap
madan tüm belediye 
başkanları ile elele, 
dayanışma içinde 
mücadele karar
lılığındayız” dedi. 
CHP, verdiği kanun 
teklifiyle de, 5393 
Sayılı Belediye Ka 
nunu'nun, nüfusu 
2 binin altındaki 
belediyelerin kap
atılmasını öngören 
11. maddesinin 
kanundan çıkarıl
masını istedi.
CHP Grup 
Başkanvekili Hakkı 
Süha Okay, kapatıl
manın eşiğindeki 
belde belediyele 
rinin başkanlarını 
Meclis'te CHP Grup 
toplantı salonunda 
kabul etti. CHP'den 
bazı milletvekil
lerinin de katıldığı 
görüşmede, Okay, 
AKP'nin daha önce
ki seçim sürecinde 
olduğu gibi bu yerel 
seçimler öncesinde 
de belediyelerle 
ilgili tartışma 
başlattığını savun
du. Okay, “siyasi 
iktidar yeni bir 
oyun, yeni bir tertip 
içinde akılları karış 
tırmak, yerel yapılaş 
mayı oluşturmak 
istiyor, CHP olarak 
buna izin vermeme 
kararlılığımız var” 
dedi. Kapatılacak 
belde 
belediyelerinin 
başkanlarının müca 
delesine destek ola

caklarını kaydeden 
Okay, 5393 sayılı 
belediye kanununda 
salt nüfus kriterinin 
göz önüne alın
masını eleştirdi. 
Yazın çok büyük bir 
nüfusa sahip bele 
diyelerin kapatıl
masının turizme 
zarar vereceğini 
ifade eden Okay, 
belde belediyele 
rinin kapatılması ile 
göçün de artacağını 
savundu.
Hükümetin, belde 
belediyelerinin de 
görüşlerini alması 
gerektiğini ifade 
eden Okay, “CHP 
olarak hiçbir siyasi 
parti ayrımı yap
madan tüm belediye 
başkanları ile elele, 
dayanışma içinde 
mücadele karar
lılığındayız” diye 
konuştu.
Kapatılacak belde 
belediyeleri adına 
ortak açıklamayı 
okuyan, İzmir 
Menemen Seyrek 
Belde Belediye 
Başkanı Nurgül 
Uçar ise kuruluşu, 
bölgede yaşayan
ların referandumu 
sonucu karar
laştırılmış olan 
belde belediye 
lerinin kapatılması 
konusunda yöre 
halkının fikrinin 
sorulmadığını ve 
“yaptık oldu” 
anlayışıyla hareket 
edildiğini söyledi. 
Türkiye'nin “Avrupa 
Yerel Özerklik 
Şartnamesini” imza
ladığını belirten 
Uçar, “ ‘bir mahalli 
idare birimine 
yapılacak bağlan
tıların veya o birim
den ayrılmaların o 
bölgede oturan 
halkın iradesinin 
sonuçlarına göre 
olması gerekir' 
kuralını da, bu 
imzayla onaylamış 
bulunmaktadır. 
Oysa ki AB'ye gir 
mek adına yapılan 
bu kapatma uygula
ması imzalanan 
sözleşme ile çeliş 
inektedir.” dedi.

^Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sokak 
ortasında 
vuruldu

'Hayır Yapacağım' Diyerek 
Dolandıran Şüpheli Yakalandı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir kişi, 
çocuklarıyla 
tartıştığı öğrenilen 
şahıs tarafından 
sokak ortasında 
vuruldu.
Hastanaye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Veysel 
Karani Mahallesi 
Veysel Karani 
Sokak'ta 
meydana gelen

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez 

olayda, 
Zekeriye S. (50), 
çocuklarıyla 
tartıştığı Ayhan 
Ü.'yü (48) sokak 
ortasında av 
tüfeği ile vurdu. 
Sırtından yaralanan 
Ayhan Ü., 
olay yerine gelen 
ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken 
zanlı Zekeriye S. 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN 

Bursa'da, 'Babam 
öldü, onun adına 
hayır yapacağım, 
tanıdığınız fakir var 
mı?' diyerek vatan
daşları dolandırdığı 
iddia edilen kişi 
polis tarafından 
yakalandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye gö 
re, şehrin muhtelif 
yerlerinde son gün
lerde artan dolandı 
rıcıhk olaylarına

Duvara monteli televizyonu çaldılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bir kuaföre giren 
kimliği belirsiz 
hırsızlar, duvara 
monteli 82 ekran 
LCD ekran 

karşın bazı şüpheli 
kişileri takibe alan 
polis, Ziya S. (30) 
isimli kişiyi gözaltı
na aldı. Zanlının 
merkez Osmangazi 
ilçesi Ulu Mahalle 
Ulu Cadde'de Safi 
naz i. (52) isimli 
kadın ile Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi'n 
de Selvet Ö.'yü 
'Babam öldü, onun 
adına hayır yapaca 
ğım' diyerek 80 YTL 
paralarını dolandır 

televizyonu 
sökerek alıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Konak 
Mahallesi Konak 
Caddesi'nde 
ikamet eden 

dığı belirlendi. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde susma hak 
kını kullanan zan
lının, hayır yapaca 
ğını vadettiği vatan
daşları 'para üstü 
vermen lazım' yön
temiyle dolandırdığı 
öğrenildi.
Emniyet yetkilileri, 
vatandaşların bu tür 
dolandırıcılık olay
larına karşı dikkatli 
olmalarını istedi.
Yetkililer,

Mesut E.'nın (27) 
kuaför dükkanına 
giren kimliği 
belirsiz kişi 
veya kişiler, duvara 
monteli televizyonu 
alıp kaçtı. 

dolandırıcıların 
en çok, 'babam 
öldü, onun adına 
hayır yapacağız 
veya fakirlere 
erzak yardımında 
bulunacağız, 
tanıdığınız var 
mı' diyerek vatan
daşı soyduklarını 
söylediler.
Ziya S., 'Hayırcılık 
suretiyle dolandın 
cıhk' suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.

Polise başvuran 
kuaför, hırsızların 
bulunmasını 
istedi. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

MMMOMmaaı

BAY NÜSTAFA 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 ıtf SATILIK DAİRE
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

lüacîde ÖZÂUp
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

UMURBEY HAH SAHA 
ve KAFETERYA

i

tâ

&

Yeni işletmecisi ile 
sporseverlerin 

hizmetine boşladı.
Sezonluk Abone Fiyatı: 35.KI-YTL
TEL : 0.224 525 07 38
GSM: 0.546 517 52 82,
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ELEMAN ARANIYOR
KIRPAR! A.Ş. bünyesinde 

çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 
mezunu elemanlar alınacaktır. 

(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD.ŞTİ. 

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

ELEMAN ARANIYOR
Bünyemizde çalışacak 

BAYAN ELEMAN 
aranıyor.

YATAŞ
Gazhane Cad. No: 11-GENLİK 

Tel: 0.224 514 78 77

HTO ABONE OLDUNUZ MU?
■ıımımmiMM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

UIHHiıM mıaiiıM*

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Matîallesi’nde 
l Sahibinden Satılık* 
t Lüks Tripleks Villa i

GfM: (6,536) 222,07İ2

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 8YAŞ

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurhanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

MİSİMİZDE ÛCOT KESİM HİZMEÎİMİZVm

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel :5131148CepŞlel: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. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE 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

I ELEMAN ARANIYOR

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA
ÖLÜM BEKÇİSİ
MASKELİ BEşLek KIBRIS'I

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

I 1.30 -.15.30 - 19.00;
îoo ı .|ı a ■

19I00’-"2 ı'L'ö'oT"'' 'ti> 1J

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 

l (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
| Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Kulüplere ilk jest Ulusoy’suz ve 
Doğan’sız devir te

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Plan 
ve Bütçe 
Komisyonu, kulüp
lerin maç hasılatın
daki yüzde 7'lik 
kesintiyi kaldırdı. 
Maç hasılat gelir
lerinin yüzde 7'sini 
2001 yılına kadar 
Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü 
Federasyonlar 
Fonu'na aktarmak 
zorunda olan kulü
pler, bu fonun 
kaldırılmasının 
ardından 2008 yılına 
kadar herhangi bir 
ödeme yapmadı. 
Komisyon, “Bazı 
Kamu Alacaklarının 
Uzlaşma Usulü İle 
Tahsili Hakkında 
Kanun Tasarısını” 
görüşürken, 2001 
yılından itibaren 
yapılmayan 
ödemelerin tahsil 
edilmemesini de

lanıyla kazandığı parayla IS aŞŞ
Boğaz'ın Boğası 
olarak anılan ve pro
fesyonel boksta ağır 
sıklette mücadele 
eden Sinan Şamil 
Sam, sporculuk 
yaşamında son 
viraja girdiğini 
belirterek ne 
zaman bırakacağını 
açıkladı.
Profesyonel boksta 
ağır sıklette 
mücadele eden 
Sinan Şamil Sam, 
sporculuk yaşamın
da son viraja girdiği
ni söyledi. Sinan 
Şamil Sam, yaptığı 
açıklamada, ne 
zaman bırakacağına 
boks sporunun 
karar vereceğini 
ifade ederek,' 
'Yaşım 33-34, 
boksta son viraj
dayım. Maksimum 
2-3 sene daha 
boks yapacağım. 
Tam olarak ne 
zaman bırakacağıma 
ben karar veremiyo
rum, ona boks 
karar verir" dedi. 
Elinden geldiğince 
biraz daha 
boks yapmaya 
çalışacağını vurgu
layan Sam, "Boks 
stili olarak fazla 
yumruk alan, hır
palanan biriyim. Ne 

_______________

kararlaştırdı. 
Kanunun 5. mad
desinin 2. fıkrasın
da, “21/12/2001 tar
ihli ve 4629 sayılı 
bazı fonların 
Tasfiyesi hakkında 
kanun ile kaldırılan 
Federasyonlar 
Fonuna ödenmesi 
gerektiği halde, bu 
maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıy
la ödenmemiş olan 
tutarların tahsilin

kadar uzun sürer 
bilmiyorum. Bunu 
zaman gösterecek. 
Ben Türkiye'de bok
sta bir lokomotifim. 
'En başarılıyım' 
demiyorum, ama 
halk beni sevdi. 
Şimdiye kadar ne bir 
sansasyon,ne de 
kötü bir haberim 
çıktı. Elimden 
geldiğince biraz 
daha boks yapıp, en 
azından Türkiye'de 
profesyonel boks 
rayına oturduktan 
sonra 'Hadi bana 
eyvallah* diyeceğim. 
Ondan sonra 
antrenörlük veya 
menajerlik yapa 
bilirim" diye 
konuştu.
-"11-12 TANE ATIM 
VAR, 15 AİLEYE 
BAKIYORUM"- 
Amatör boksta 
dünya şampiyonu 
olduktan sonra, 
profesyonel boks 
Türkiye'de olmadığı 
için Almanya'ya git
tiğini anlatan Sinan 
Şamil Sam, "Şimdi 
Türkiye'de de pro
fesyonel boks, 
resmi olarak yapıla
biliyor. Artık 
Türkiye'de maç 
organize edeceğimiz 
zaman ne Almanya, 

den vazgeçilir” 
ibaresi konuldu. 
Komisyonda 
kabul edilen 
kararın TBMM 
gündemine gelmesi 
bekleniyor.
2001 yılından bu 
yana futbol kulüp
lerinin hasılat gelir
lerinden ödemesi 
gereken payın 
toplam 44 milyon 
YTL’ye ulaştığı 
belirtildi.

ne de başka bir ül 
keye 'Sizin federas 
yonunuz bize destek 
versin, Türkiye'de 
maç yapalım" 
demeyeceğiz. Kendi 
federasyonumuzla 
yapacağız" dedi. 
Profesyonel 
boksta kazandığını 
yarış atlarına 
yatırdığı gerekçe
siyle kendisini 
eleştirenler 
olduğunu kaydeden 
Sinan Şamil Sam, 
"11-12 tane yarış 
atım var. Geçen 
sene şanssızlık 
yaşadık, çoğu 
sakatlandı.
Millet 'Sen aptal 
mısın. Kanınla 
kazandığın parayı 
hep atlara yatırıyor
sun' diyorlar. Ben 
de diyorum ki, 
benim yanımda 15 
tane insan çalışıyor. 
Ben 15 tane aileye 
bakıyorum. Onların 
mutluluğu bana 
yeter. Profesyonel 
boksta da masör, 
malzemeci olacak, 
salon kurulacak, 
orada çalışan insan
lar olacak. Birçok 
insana iş imkanı 
sağlayacağımız için 
çok mutluyum" şek
linde konuştu.

Futbol 
Federasyonu'nun 
dün gerçekleştirilen 
seçimli genel kurul 
toplantısının ardın
dan, yönetimde 
devir teslim bugün 
İstanbul'da 
yapılırken, törene 
Haluk Ulusoy ile 
Haşan Doğan katıl
madı.
Federasyonun 
Levent'teki binasın
da eski başkan 
Haluk Ulusoy ile 
yeni başkan Haşan 
Doğan'dan yoksun 
bir şekilde yapılan 
devir teslim, Haluk 
Ulusoy döneminin 
başkan vekili Affan 
Keçeci ile yeni 
başkan Haşan 
Doğan'ın yöneti
minde başkan vekil
liği yapacak olan 
Lutfi Arıboğan 
arasında gerçek
leştirildi.
Devir teslim 
töreninde ilk sözü 
olan Affan Keçeci, 
yeni yönetim kuru
luna başarılar 
dileyerek, “Futbol 
Federasyonu'nu, 
göreve başladığımız 
noktadan daha 
yukarı taşıdık. Yeni 
yönetim kurulunun 
da bu noktayı daha 
yukarı çekeceğine 
inanıyorum” dedi. 
Keçeci, 19 Ocak 
2006 tarihinde 
göreve gelen Haluk 
Ulusoy başkanlığın
daki yönetim kuru
lunun, dünkü genel

Polis G.Saraylı futbolcuyu dövdü
Leverkusen maçı 
için stada özel 
arabasıyla gelen 
genç oyuncuyu, 
yanlış park yaptığı 
gerekçesiyle önce 
uyarıldığı sonra 
darp edildiği 
öğrenildi.
Sarı-kırmızlı ekibin 
genç oyuncusu 
Serkan Çalık, 
Leverkusen 
maçı öncesi Ali 
Sami Yen Stadı 
önünde 
polis tarafından 
tartaklandı.
Kadroda olmadığı 
için stada kendi 
otomobiliyle gelen 
genç oyuncudan 
polis görevlileri*

kurul sonrası görevi 
Haşan Doğan 
başkanlığındaki 
yeni yönetim kuru
luna devrettiğini 
hatırlatarak, “Bu tip 
hizmetlerin bir 
nöbet olduğunu 
düşünenlerdenim. 
21 aylık görev süre
si içinde çok önemli 
projelere imza attık. 
Birçok önemli proje 
de şu anda hizmete 
girmek üzere.
Futbol 
Federasyonu'nu 
belli bir noktaya 
getirdik. Yeni yöne
tim kurulu da bu 
noktayı daha yukarı 
taşıyacaktır. Bu 
yönetim kurulundan 
sonra gelecek yöne
timler de çıtayı daha 
yukarılara çekecek
lerdir” diye konuştu. 
Affan Keçeci, bilgi
lerini, becerilerini, 
en önemlisi de 
ailelerinden aldıkları 
zamanı Türk futbolu 
için kullandıklarını, 
bunun da gururunu 
ve onurunu yaşadık
larını ifade etti.
Keçeci, 2 yıl birlikte 
görev yaptıkları yeni 

yanlış yere park 
ettiğini belirtip 
aracını çekmelerini 
istediler.
Futbolcu olduğunu 
söyleyen Serkan, 
yetkili beklediğini 
söylerken, 
polisler “Devletin 
bakanı gelecek 
burada duramazsın' 
diye çıkıştı. 

başkan vekili Lutfi 
Arıboğan'ın kendi
lerini gayet iyi 
tanıdığını anlatarak, 
şöyle devam etti: 
“Bizler de 
Arıboğan'ı gayet iyi 
tanıyoruz. Haşan 
Doğan başkanlığın
daki 37. dönem 
yönetim kurulunun 
Türk futboluna 
hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum. 
Lutfi Arıboğan'ın da 
şunu yeni yönetim 
kuruluna iletmesini 
istiyorum. Kendimi 
bildim bileli sporun 
içindeyim. Bilgim ve 
becerim konusunda 
bana sorulacak 
her konuda 24 saat 
hizmetlerindeyim. 
Amaç tek; Türk 
futboluna hizmet 
etmek. Hiçbir Türk 
vatandaşı bundan 
kaçamaz. Bu 
bakımdan ben 
aynı duyguları ilk 
günkü gibi taşımak
tayım. Yeni 
yönetimdeki 
arkadaşlarımın da 
aynı duyguları 
taşıdıklarını 
düşünüyorum.”

Türkçesi iyi 
olmayan gurbetçi 
oyuncunun 
söylediklerini 
tam anlayamayan 
polisin Serkan'a 
tekme attığı 
öğrehildi.
Yönetici Haldun 
Üstünel'in araya 
girmesiyle olayın 
büyümesi önlendi.
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Ağız kokusu, di; ve sistemik hastalıklardan oluyor
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Ağız kokusu sadece 
hastalık sonucunda 
ortaya çıkmıyor. Dil 
üzerinde biriken 
bakteriler, dişeti ve 
diş destek doku
larının iltihabı, diş 
çürüklerihin 
yanısıra, uzun süren 
kulak burun boğaz 
enfeksiyonları, 
sindirim sistemi 
hastalıkları (mide 
ülseri), karaciğer, 
böbrek yetmezliği ve 
şeker hastalığı da 
ağız kokusuna 
nedeh oluyor. 
Acıbadem Bursa 
Hastenesi'nden 
Dişhekimı Beyhan 
Kasapoğlu ve 
Acıbadem Kocaeli 
Hastanesinden 
Dişhekimi Mehtap 
Uysal, ağız kokusu 
konusunda en çok 
merak edilen soru
ları yanıtladı: 
1- Ağız kokusuna 
neden olan hastalık
lar nelerdir?
Ağız kokusu sadece 
hastalık sonucu 
ortaya çıkan bir olgu 
değildir. Ağız içi ve 
ağız dışı kaynaklı 
olmak üzere iki 
başlık altında ince- 
{ânefeihf. Çöğünîükı’â 
ağız içi sebeplerden 
kaynaklanır.
- Ağız içi sebepler 
başlıca dil üzerinde 
biriken bakteriler, 
diş eti ve diş destek 
dokularının iltihabı,

ilk

diş çürükleridir.
- Ağız dışı sebepler 
ise, uzun süre 
devam eden kulak 
burun boğaz enfek
siyonları (sinüzit, 
bademcik iltihabı) 
- Sindirim şistemi 
hastalıkları (mide 
ülseri)
- Karaciğer yetme
zliği, böbrek yetme
zliği ve şeker 
hastalığı gibi 
hastalıklardır.
2- Bu nedenlere 
bağlı olarak ağız 
kokusu nasıl tedavi 
ediliyor?
Öncelikle sorunun 
nedeni Bulunmalıdır.
Ağız kav.nakh işe 
ağız hijyeninin üst 
seviyeye çıkarılması 
gerekiyor.
- Diş ve dişetlerinin 

günde en az iki kez 
fırçalanması
- Dil üzerindeki bak- 
terilerin fırçalanması 

- Diş hekimi tarafın
dan diş ve dişeti 
tedavilerinin yapıl
ması gerekiyor 
- Özel gargaralar da 
kullanılabilir 
- Ağız dışı kaynaklı 
olanlarda, daima 
altta yatan 
hastalığın tedavi 
edilmesi ile ortadan 
kaldırılabilir.
3- Ağız kokusunun 
şiddeti Ölçülebilir 
mi, bunu ölçen bir 
cihaz var mi? 
Halitometre adı ver
ilen bir cihaz ile 

ağız kokusunun şid
detini ölçmek » 
mümkündür. Cihaz 
dil üzerinde bulunan 
sülfür üreten bakter
ilerin konsantrasy
onunu ölçer.
4- Günlük yaşamda 
başka insanları en 
çok rahatsız eden 
ağız kokusu hangi
sidir?
Bazı sistemik 
hastalıklarda koku 
oldukça tipik ve şid
detlidir. Karaciğer 
yetmezliği olanlarda 
amonyak ya da 
diyabet hastalarında 
aseton kokusu var
lığı buna örnektir. 
Ağrz içi Redenlere 
ağız dışı nedenler 
eşlik ediyorsa o 
zaman koku oldukça, 
şiddetlidir. Sosyal 
ortamlarda kişiyi zor 
durumda bırakması 
önemli bir kriterdir 

ve hastanın psikolo
jisini etkiler. Kişide 
özgüven kaybına yol 
açabilir.
*5- Ağız kokusu olan 
kişiler bunun farkın
da olarak mı hekime 
geliyor? Başkaları 
söylediği için mi? 
Ağız kokusunu kişi 
kendisi ya da yakın
ları farkedebilir. Diş 
hekimine başvuran 
hastaların çoğu ken
disi ve yakınları 
tarafından farkedilen 
bir kokudan 
bahseder.
Seyrek aralıklarla da 
ortaya çıksa bile bu 
durum hastayı dok
tora getiren en 
önemli pedendir. 
Buna karşın kişinin 
bunun farkında 
olmaması veya 
farkında olup tolore 
etmesi de 
mümkündür.
6- Ağız kokusu olan 
bir kişiye bu söylen
meli mi?
Diş hekimine başka 
bir sebeple başvu
ran hastanın dikkati 
bu konuya çekilme
lidir. Tedavi isteyip 
istemediği ve tedavi 
seçenekleri sunul
malı hasta bu konu
da bilinçlendirilme- 
lidir. Sosyal ortam
larda ise bu kişiye 
yakınlık derecesi 
kişinin dikkatini bü 
konuya yöneltmede 
etkili olacaktır.

Mit M altında
Dünya çapında bir 
salgınla, yani bir 
pandemi ile karşı 
karşıyayız. Hem de 
gelmiş geçmiş tüm 
virüsleri kıskandıra
cak boyutta bir sal
gınla. Ama bu pan- 
deminin sebebi ne 
grip... ne HIV...ne 
hepatit B... ve ne de 
bir başka virüs." , 
Sözünü ettiğim sal
gın cep telefonu 
pandemisi. Ülkem
izde 35 milyon 
kişinin cep telefo
nuna sahip olduğu 
ileri sürülüyor. İçe
cek ayranı olmayan
ların ve ilkokul 
çocuklarının bile 
‘cebi' olduğuna 
göre, doğrudur her
halde. Dünyada ise 
3 milyardan fazla 
insanın cep tele
fonu olduğu hesa
planıyor ve bu 
gidişte yakın bir 
gelecekte ‘cebi’ 
olmayan kalmaya
cak yeryüzünde. 
Ceplerin ne kadar 

işe yaradığını, hay
atımızı ne kadar 
kolaylaştırdığını, 
hatta kimi zaman 
can kurtarıcı bile 
olabildiğini... 
herkes biliyor. 
Ancak, bu mucize 
aletlerin ‘bilinçsiz 

ve aşırı kul
lanımının' 
sağlığımızı ciddi 
şekilde etkilemesi 
de muhtemel.
Cep telefonları, 900- 
1800 MHz arasında
ki mikrodalgaları bir 
anten aracılığı ile 
alan ve yayan 
düşük enerjili bir tür 
küçük radyolardır. 
Bu mucize aletlerin, 
yarattıkları ‘elektro
manyetik radyasy
on' ve lokal ısı ile 
sağlığımızı etk
ilemelerinden 
endişe duyuluyor. 
Bu konuda yapılmış 
pek çok epidemiolo-' 
jik ve deneysel lab
oratuar araştır
maları var.
Mesela, kedi ve 

tavşanlar üzerinde 
yapılan araştır
malar, cep telefon
larının beynin elek
trik aktivitesini 
değiştirebilecekleri
ni, hücrelerin çoğal
ma hızını, enzim 
aktivitelerini ve 
hatta genleri etk
ileyebileceklerini 
gösteriyor. Bu bul
guların insanlar için 
ne kadar geçerli 
olduğu tam belli 
değil. Henüz sinek 
küçük , ama mide 
bulandırıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ '

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat .155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Köm. 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 51? 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 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 5131053
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

K 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 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 8870
Totalgaz 6J4 17 00

B
HASTANELER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. c*ı *> oo ?q
Mer.Sağ.Ocağı *
Tomokay Tomografi 513 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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 l^l. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

1
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

16 Şubat 2008 Cumartesi 
OZAN ECZANESİ-5121854

17 Şubat 2008 Pazar 
GEMİÇ ECZANESİ-513 40 52

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2981 

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 
Matbaaclılt-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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IERKEZI

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

l60m2 dublex daireye geniş seçenek.

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER H
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ HIŞ■
* ALÇI SIVA M W
* CEPHE KAPLAMA «
• OTOPARK 4 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

5AA

Dr. Ziya Kaya Mh. İlıca Cd. No: 50 * GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

KAPALI OYUN PARKI j
Sitenin Lensine alt oyun parkında çocuklannız 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 yatırım yapmayın. ”

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

^Ortaklardan, 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Genel Kuruluna büyük ilgi

İbrahim Aksoy 4. kez başkan seçildi
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik72 Nolu Marmarabirlik Gemlik

Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin 
t yapılan olağan genel kurul toplantısın- 
, da 3 adayın çekişmesi ve zeytin üreti

cisinin zor durumda olması, genel kuru
lun önemini arttırdı. Seçimlerde İbrahim 
Aksoy listesi 657 oy, Ali Çelik 227 oy, 
Hüseyin Kozlu ise 114 oy aldı. Genel 
Kurulda Marmarabirlik yönetimine sert 
eleştiriler yapıldı. Haberi sayfa 3’de
Okullara Ani bastıran kar yağışları Kaymakamlık tarafından da Belediye anonsuyla ilk ve orta dereceli
1 günlük nedeniyle ilçemiz ilk ve bir gün tatil edildi.
kar tatili orta dereceli okullar Dün saat 17.oö sıraların-

yapılan duyuruda, ilçemiz okullarının bir gün süre 
merkez ve köylerindeki ile tatil edildiği açıklandı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

bngre izlenimleri

Güne Bakış Çakpet
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Satış 

Kooperatifi’nin Cumartesi günü yapılan genel 
kurul toplantısını izlemeye gittiğimde salona 
zor girdim.

Aracımı park edebilmek için 10-15 dakika 
dolaşmak zorunda kaldım.

Söyleşi kalabalık bir genel kurulu özledi 
ğimizden mi ne, şaşırmadım desem yalan Olur.

Zeytin üreticisi, havanın soğukluğuna bak
madan Gemlik’e gelmişti.

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi tarihi bir kongre yaptı.

Devamı sayfa 5'de

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK 
YIKAMA MAKİNASI 
EVLERE V£ İŞ YERLERİNE 
VAKİT SERVİSİMİZ OLUP 

TELEFON AÇMANIZ VETERLİDİR.

Faks: 0.224 513 5101 0.533 437 3563
Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri ■ 

istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyanz.

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

Buluşma
CHP

Önceki akşam Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe Örgütü'nün dayanışma yemeği 
vardı..

Ben ilk kez katıldım..
Daha önce katılanlardan duyduğuma göre 

Gemlik'te son on yılın en yüksek katılımlı 
ve coşkulu yemeği o akşam gerçekleşti 
rilmiş.
Türkiye adına CHP adına umut verici bir 

gelişme..
İlgi durduk yerde yükselmiyor..
Bence iki ana nedeni var..
1-Türkiye'nin hızla sağa doğru kayması ve 

türbanla ilgili gelişmeler sol ve sosyal 
demokrat seçmeni tetikledi..

2-17 Şubat'ta yani dün gerçekleştirilen iki 
adaylı Bursa İl Kongresi..

CHP'nin üye profili oldukça nitelikli..
Sohbetler ulusal gelişmeye dönük anali

zler içeriyor..
Gemlik, Bursa, Türkiye konuşuluyor..
Geçmişe projeksiyon yapılarak geleceğe 

ışık tutuluyor.
Vurgulanan ve dikkatimi çeken çok 

önemli bir noktada artık söylemin, eyleme 
dönüşmesi talebi..

Masamda ki bir yurtsever dostun şu söz
leri çok çarpıcıydı:

"Taşın altına elimizi sokmadan ulusal 
kalkınmayı sağlamak, ABD'nin ve onun 
Türkiye'deki partneri AKP'den kurtulmak 
olanaksız..

Şimdi eylem zamanı..
Yasaları çiğnemeden, vakur bir duruş, 

etkili bir söylemle her fırsatta gücümüzü 
göstermeliyiz"

Evet..
Kesinlikle ..
Çünkü..
Kırk yıldır Türkiye'nin başıria çorap örmek 

için plan, program ve eylem yapan karşı 
devrimciler şimdi ektiklerini biçiyorlar..

Kısa,orta ve uzun erimli çalışmalarla pat
layan ampulleri tek tek yerine takmak ve 
ulusu yeniden aydınlatmak gerekiyor..

Aydınların, Atatürk ilke ve Çevrimlerini 
yol gösterici olarak kabul edenlerin çok 
çalışmaları ve kendilerini "hizip" handik
abından kurtarmaları olmazsa olmaz koşul..

CHP'nin dünkü seçime iki adayla girmesi 
demokrasi açısından önemli bir görünüm.

Ancak..
Seçime giderken oy kaygısıyla söylenen

ler de birleştirici değil ayrıştırıcı etki 
yaratıyor..

Oysa Türk Solu'nun "ulusal bağımsızlık" 
ülküsünün etrafında toplanması şart.
Atatürk'ün partisi olduğunu her fırsatta 

onurla ve gururla yineleyen CHP'ye düşen 
ulusun içinde bulunduğu durumun farkına 
varmak ve hiziplerden arınmak..

Önümüzde yerel seçimler var...
Yerel seçimlerde alınacak sonucun 

Türkiye'yi hızla sürüklendiği bataklıktan 
kurtarması gerekiyor..

Onun için;
CHP ve diğer sol partiler yurtsever güç

lerin desteğini alabilecek biçimde yapılan
mak ve stratejilerini bu düşünce 
çerçevesinde oluşturmak zorunda..

THK’nıın 83. yılı kutlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türk Hava 
Kurumu'nun 
kuruluşunun 
83. yıldönümü 
tüm yurtta 
olduğu gibi 
Gemlik'te de 
kutlandı.
THK Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Besim Uzunoğlu 
ile Havacılık Kolu 
öğrencileri 
Atatürk Anıtına 
çelenk koyarak 
saygı duruşunda 
bulundular.
Türk gençliğine 
havacılığı sevdiren 
kurum olan 
THK'nun
Gemlik'te de 
gerçekleştirdiği 
maket uçak 
yapımı gibi 
kurslarda

gönül veren 
gençlere 
havacılığın 
sevdirilmekte 
olduğunu 
söyleyen

Başkan Besim 
Uzunoğlu, 
kazandığı gelirinin 
neredeyse 
tamamına yakınını 
yardıma muhtaç

insanlara ve ihtiyaç 
duyulan kurumlara 
aktaran THK'nun 
çalışmalarının 
devam edeceğini 
söyledi.

CSJffliıı-nıııııilUBiıı isini
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. Durakla, 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 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
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

W Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

MURAT METE
www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 -pa)«^13 17 94

bayta%25c5%259f_www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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(Jrtaklardan, 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Genel Kuruluna büyük ilgi 

Hm toy l te taskan seçildi
12 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin yapılan olağan genel 

kurul toplantısında 3 adayın çekişmesi ve zeytin üreticisinin zor durumda olması, genel 
kurulun önemini arttırdı. Seçimlerde İbrahim Aksoy listesi 657 oy, Ali Çelik 227 oy, Hüseyin 
Kozlu ise 114 oy aldı. Genel Kurulda Marmarabirlik yönetimine sert eleştiriler yapıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

»zıKRUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
72 Nolu Marmara bir
lik Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Koopera 
tifi’nin Cumartesi 
günü yapılan genel 
kurulunda ortaklar 
İbrahim Aksoy’un 
yönetimine olan 
güvenlerini bir kez 
daha yinelediler. 
Pembe Köşk Düğün 
Salonu’nda cumartesi 
günü saat 11.oo de 
başlayan olağan 
genel kurul toplantısı
na üyeler büyük 
gösterdi. Polis genel 
kurulunun çekişmeli 
geçmesi üzerine 
geniş güvenlik 
önlemi aldı. 
Salonu girişte üst 
aramasının da yapıldı 
ğı genel kurulda, mev 
cut başkan İbrahim 
Aksoy bir ilki başara 
rak dördüncü kez 
yönetim kurulu 
başkanlığına seçildi. 
Yine bir ilkin gerçek
leştiği seçimlerde 
üç liste yarışırken 
oy kullanma hakkı 
bulunan 2004 ortak- 
dan, 998'i genel 
kurula katılarak 
oy kullandı. 
Seçimlerde İbrahim 
Aksoy ve yönetimi 
657 oy alırken, Ali 
Çelik'in listesi 227, 
Hüseyin Kozlu'nun 
listesi ise 114'te 
oyda kaldı.
AÇILIŞ KONUŞMASI 
Genel kurulun açış 
konuşmasını yapan 
İbrahim Aksoy, görev 
de oldukları süre 
içinde mevcut genel 
merkez yönetimine 
kesinlikle destek ver
mediklerini ve koo 
peratif ortaklarının 
her zaman çıkarları 
doğrultusunda 
çalıştıklarını söyledi. 
Divan Başkanlığına 
Haşan Başaran'ın 
getirildiği genel kurul
da, katipliklerini İbra 
him Çınar ile Hüseyin 
Karayaka yaptı. 
ELEŞTİRİLER 
GENEL KURULU 
KARIŞTIRDI 
2006-2007 iş yılı faa 
liyet raporu ile dene
tim ve çalışma rapor
ları okundu. Raporlar 
hakkında söz alan Ali 
Çelik, Allahın nimeti 
olan zeytinin son yıl
larda düştüğü değer
sizliğine neden olarak 
Marmarabirlik üs yö

netimîni göstererek 
"Bunu kurtarmak 
için de Gemlik ekibi 
olarak güçlü olmamız 
gerekir." dedi.
Ülkede tarım poli
tikasının olmayışını 
da kayıp olarak nite
len diren Çelik, bu 
nun zeytini ve üreti
ciyi de etkilediğini 
söyledi. Marmarabir 
lik'ten ayrılmanın 
çözüm olmadığının 
da altını çizen Ali 
Çelik, "Güçlü olmak 
için Gemlik'te ortak 
sayısının çoğaltılması 
gerekir, kooperatifçi 
ligin gerçek anlamda 
eğitimcilik olduğu 
bilinciyle ortaklarımızı 
yönlendirmemiz 
lazım" dedi.
Marmarabirlik'e an 
cak delege sayısının 
artmasıyla baskı oluş 
turulacağını ifade 
eden Çelik, zeytin 
üreticisinin bu yıl 
bü yük zarara 
uğratıldığını söyledi. 
Genel kurula Armutlu 
adayı olarak giren 
Hüseyin Kozlu ise 
oluşturulan Kuraklık 
Komisyonu’nda 
bulunan İbrahim 
Aksoy ile Ali Çelik'i 
eleştirerek, "Kahvede 
hazırlanan zeytin 
raporuyla Ankara'ya 
gidildi. Şimdi karşı 
miza gelmiş oy isti 
yortar. Zeytinde kota 
uygulayacağınıza 
Zeytin ağacına kota 
uygulayın. Marka 
olan Gemlik'i Balıke 

sİr'Iİlere köle 
yaptılar." dedi. 
Muhalefet adayları 
nın mevcut yönetim 
kuruluna yönelik 
eleştiri sözlerine sert 
yanıt veren yönetim 
kurulu üyesi Mehmet 
Belsi, bazı adayların 
seçimden bir gün 
önce Refi Taviloğlu'n 
dan icazet aldıklarını 
öne sürdü. Belsi, 
ortakların ara yönetim 
zamanında çıkarıldık
larını ancak, kendileri 
nin büyük çaba gös 
tererek yaklaşık 
1500'ünü yeniden or 
taklığa kazan dırdık- 
larını söyledi.
Önceki yıllarda ürünü 
nün parasını alabil 
mek için araya sözü 
geçer kişilerin girdiği 
nin altını çizen Beşli 
"Şimdi ise her ortak 
bankaya giderek para 
sini alabiliyor, bu her 
kes için geçerlidir" 
şeklinde konuştu. 
Genel kurulu takip 
eden bazı ortakların 
da muhalif listelere 
sert tepki gösterdik
leri konuşmalar 
tartışma yaratırken, 
faaliyet ve denetleme 
kurulu raporları ile 
2007-2008 iş yılı dö 
nem bütçesi ortaklar 
tarafından oy birliği 
ile kabul edildi.
İLK YAŞANDI 
Tartışmalı geçen eleş 
tirili konuşmalarının 
ardından geçilen se 
çimlerde ise İbrahim 
Aksoy ile Ali Çelik ve

Hüseyin Kozlu'nun 
listeleri yarıştı. 
Marmarabirlik Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi’nde bir 
ilk yaşanarak seçim
lere üç liste katıldı. 
Ortakların büyük ilgi 
gösterdikleri seçimler 
de izdiham yaşanır 
ken herhangi bir tat
sızlık yaşanmaması 
için polis sandık ön 
lerinde ve kapı giriş
lerinde önlem aldı. 
Zeytin rekoltesinin 
ardından genel 
merkez tarafından 
açıklanan fiyatlara 
tepkiler nedeniyle zor 
günler yaşayan İbra 
him Aksoy ve yöneti
mi sandıklardan 
çıkan oyları görünce 
rahat nefes aldı. 
Ortakların yeniden 
güven verdikleri 
İbrahim Aksoy, Gem 
lik'te bir ilki başara 
fâK 4. defa Kooperatif 
başkanlığına seçil 
meyi başardı. İbrahim 
Aksoy kullanılan 998 
oydan 657'sini alırken 
Ali Çelik'in listesi 
227, Hüseyin 
Kozlu'nun listesi ise 
114 oy alabildi. 
İbrahim Aksoy'un 
yönetim kurulunda 
ayrıca Hüseyin Peker, 
Mehmet Belsi, İsmail 
Turat ve Mehmet 
İzmitlioğlu yer 
alırken, Denetim 
Kurulu üyeliklerine de 
Sedat Gürle ve 
Erhan Süzer seçildi. 
YÜKÜM DAHA DA 
AĞIRLAŞTI 
Ortakların kendisine 
olan güvenlerini 
göstererek yeniden 
göreve gelmesine 
karar verdikleri için 
teşekkür eden İbra 
him Aksoy, seçim 
sonrası yaptığı 
açıklamada, bu kez 
işinin daha da ağır
laştığını söyledi. 
Ortakların yapılan 
dedikodulara inan
madan kendisini ve 
yönetimini aklayarak 
yeniden görev ver
melerinden öncelikli 
olarak mutluluk duy
duğunu belirten 
Aksoy, "Görevimin 
bilincindeyim ve 
Gemlik'i hiçbir zaman 
genel merkeze ezdir 
medim, ezdirmem de. 
Genel kurula gelen 
tüm ortaklarımıza 
teşekkür ediyorum." 
dedi.

Norveç geliyoruz!....
Türk işçisi yakında kutuplarda, dünyanın 

tepesinde...
Norveçli bakan Türkiye'ye gelmiş, ‘100 bin 

işçi versenize, şöyle iyisinden, sağlamından 
demiş...

Bizde sırıtarak, büyük bir iş yapmış gibi;
Stokta çok var ama az bekleyin altı ay 

kadar, kıvama getirir, eğitir öğretir, paketler, 
teslim ederiz, demişiz...

Bekle bizi Oslo, hepimiz Norveçliyiz... 
Geliyoruz.. Çoluk çocuk...

Başörtülü, çarşaflı, 10 -15 çocukla, tahta 
bavulumuz, dengimizle yerlere tükürerek, 
aval aval bakarak, hiçbir dil bilmeden, gari 
ban 100 bin işçi, 300-400 bin Türk, Eylül e 
kalmaz, Oslo'da, Bergen'deyiz..

Milli geliri 43 bin dolar olan Norveçli ye 
‘hizmet' verecpk Türk işçisi...

Ne yapacak, çalışacak, ağır işmiş, kölelik 
demeden zengin Norveçli nin yapmaktan 
imtina ettiği meslekmiş bu diye ayırmadan...

Petrol ve balık zengini Norveçli nin refahı, 
rahatı, yaşam kalitesini ben mi artıracağım, 
demeden...

Yaşlanan Norveç'in iş gücünü benim genç 
bedenim mi derman olacak, aklına getirme
den......

Eksi 20'ye düşünce ‘Yaşasın yaz geldi' 
diye göle adam atlayan ülkede, kulağım do 
nar, burnum düşer, diye korkmadan, çalışa
cak, ‘Norveççi' olacak...

Çünkü iş iştir, küçüğü büyüğü, milleti, mil
liyeti olmaz, cebinde paran sofranda 
ekmeğin yoksa iş Norveç'te de olsa gidip 
bulunmalı ve ‘yabancı ucuz iş gücü' neferi 
olarak istihdam tarihine geçmeliyiz...

üstelik, lurk ün bir kapısı daha olur, fena 
mı ve takımlarımız bir ülkede daha ‘evinde' 
gibi oynar, az şey mi?.. Uyuyalım, uyutalım..

Ve nasıl iştir ki, tam da bu aralar,Türbanla 
uğraşırken işsizin kulağına ‘kutuplardan kar 
suyu kaçırılıyor, aklına Norveç rüyası 
düşürülüyor?

Bakan, ‘Şimdilik sadece kapı aralandı' di 
yerek temkin payı koymuş, ama yine de diye
lim, ‘rüya' gerçek oldu. Yollara düştük...

Diyelim, altı ayda biz ‘olmuşlarından' 
seçtik, eğittik, yıkadık, pakladık, trene verdik 
100 bin işçiyi...Yine davul zurna ile yolladık..

Onlar hazır mı, acaba, Norveç ballı kapı 
mı, yoksa acı vatan mı?

Yarım asır evvel, Anadolu'nun, yoksul, va 
sıfsız ama çalışkan insanı Almanya’ya davul
la zurnayla yola çıkmış, bandoyla karşılan
mıştı..

Ezildi, ikinci sınıf çalışan oldu..
Şimdi de evleri cayır cayır yakılıyor.
Memleket zaten umursamadı ama

Almanlar da sallamadı, sosyal hayata adapte 
edemedi, kaderine terketti, öteledi, sıkıntı 
çıktıkça halı altına süpürdü...

Bizimkiler adam yerine konmadı..
Hasret özlem bir yanda...
Parçalanmış aileler bir yanda, aşağılanma, 

köle muamelesi bir yanda... gel de dayan 
dayanabilirsen..

40 metrekareye sıkışmış, üç kuruş uğruna 
öte semti bilmeden, gariban, ürkek, danke 
demeyi öğrenmeden geçen, tükenen hayat
lar... Ve şimdi 4 milyon kadarlar, hala orada 
yabancı, burada da Almancı...

Üçüncü nesil kök salıyor ve belki geçim 
derdiyle değil ama hala kimlikle, uyumla, 
üstüne göç yasasıyla, Merkel'le, ırkçılarla 
boğuşuyorlar...

Elbet ki Norveç Almanya değil, ama 
gurbet her yerde gurbet, yabancı her yerde 
yabancı... Yine de, bir iki faydalı not... İnter
netten öğrendim; Yazıyorum....

Norveççe kolay öğreniliyormuş, Norveç 
2006'da dünyanın en yaşanılası ülkesi seçil 
miş, fiyordlar, göller, balıkçılar, kutup ışıkları, 
ama sakin kasabalar, huzurlu, kültürlü 
şehirler, güzel insanlar...

Ha kötü haber; vergiler müthiş yüksek, 
hayat feci pahalıymış...

Olsun, yabancılık çekmezsiniz...
Türkiye de öyle değil mi ?..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Cfflileı Dayanışma Gecesi'ntle buluştu Çelik: “Türkiye'de 
3 Bin 225 belde

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
Örgütü düzenlediği 
Birlik ve Dayanışma 
Gecesi'nde 
"İktidara yürüme" 
hedefiyle eğlendiler. 
Atamer Turistik 
Tesislerinde 
düzenlenen 
yemeğe CHP 
Bursa Milletvekili 
Abdullah Özer'in 
yanı sıra eski 
Milletvekillerinden 
Mehmet Küçükaşık, 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Gemlik İlçe Başkanı 
Cem Güler ve 
yönetim kurulları, 
Osmangazi ilçe 
Başkanı Ahmet 
Memişoğulları, 
İl yönetimi, il kadın 
ve gençlik kolları, 
ilçe başkanları ve 
yönetimleri katıldı. 
Salonun tamamen 
dolduğu Birlik 
ve Dayanışma 
gecesinde 
"Türkiye laiktir, 
laik kalacak" 
sloganları atıldı. 
İlçe seçimini 
başarıyla gerçek
leştirdiklerini 
belirten Cem 
Güler, yaptığı 
konuşmada 
genelde ve yerelde 
AKP'nin karşısında 
dimdik ayakta dura
bilen tek partinin 
CHP olduğunu 
söyledi.
CHP Milletvekili 
Abdullah Özer'de 
partililere seslene 
rek 
"Türkiye her 
geçen gün batağa

I

Ö ./Jı1

. _____ rçiyi
lAhmet Memisogullari-AbdullahDzer-Gürhan Akdogan-Cem Güler

sürükleniyor. 
CHP'ye olan 
ihtiyaç gözler 
önüne çıkıyor. 
Hedefimiz önümüz 
deki seçimleri 
kazanmak olacaktır" 
dedi.İI Başkanı 
Gürhan Akdoğan ise 
salonlara 
sığmayan CHP'nin 
Türkiye'nin geleceği 
olduğunu söyledi. 
Gecede düzenlenen 
hediye çekilişini 
milletvekiH 
Abdullah Özer 
yaparken CHP'li 
İsmail Çakıcı'nın 
elleriyle yaptığı

Gemici düğüm
lerinin bulunduğu 
tablo çok beğenildi.
Sanatçı Gül 
Ersoy'un seslendir 
diği birbirinden 
güzel şarkılarla gece 

boyunca coşan 
CHP'liler uzun süre 
göremedikleri 
yakın dostlarıyla 
da bol bol sohbet 
etme imkanı 
buldular.

belediyesi fazla”
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik, Türki 
ye'de bulunan 3 
bin 225 belde 
belediyesinin 
Türkiye gibi bir 
ülke için fazla 
ve gereksiz 
kaynak israfı 
olduğunu 
belirterek, bun
ların yaklaşık 
900'ünün 
kapanacağını 
bildirdi.
Bir dizi etkinliğe 
katılmak için geldiği 
Bursa'da AKP 
Nilüfer İlçe Teşkilatı 
kahvaltısına katılan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, günde 
me ilişkin değerlen 
dirmelerde bulundu. 
Hazırlanmakta olan 

| kanun tasarıları ile 
I ilgili mesnetsiz 

eleştirilerin yapıldı 
ğını hatırlatan 
Bakan Çelik, özellik
le belde belediyeleri 
nin mahalle ve köye 
dönüşütürülmesi 
ile sosyal güvenlik 
yasa tasarısı hakkın 
da bilgi verdi.
Bakan Çelik, Türki 
ye'de 3 bin 225 bel 
de belediyesi bulun
duğunu hatırlatarak, 
bunların Türkiye'ye 
fazla olduğunu 
söyledi. Bu şekilde, 
gereksiz kaynak 
israfı yapıldığın 
kaydeden Bakan Çe 
lik, "Bu belde beledi 
yelerinin yaklaşık 
900'ü kapanacak. 
Kapanan beldelerde 
yaşayan vatandaş 
larımız daha iyi 
hizmet alacaklardır. 
En azından buralar
da komşular arasın
da yaşanan gerek
siz siyasi kavgalar 
son bulacaktır" 
dedi.
Geçmişte hükümet
lerin siyasi ve ve oy 
kaygılarıyla nüfusu 
2 bini dahi bulma 
yan 500'ü aşkın 
köyleri dahi beledi 
ye yaptıklarını 
kaydeden Bakan 
Çelik, "Seçime bir 
yıl kala AKP hükü

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

metinin bu belde 
belediyelerinin 
900'e yakınını 
kapatması doğru 
mu ? Hayır yanlış. 
Oysa biz ey 
BursalIlar 37 
beldemiz var biz 
37 köyü daha 
belediye yapacağız 
oylarınızı bize verin 
diyemez miydik ? 
Ama kimin malını 
kime, kimin 
imkanlarını kime 
veriyorsun" 
şeklinde sordu. 
Nüfus tespiti ile 
belediyelerde değil, 
şehirlerde dahi bu 
tür nüfus şişirmeleri 
ile haksız kaynak 
israflarının 
yapıldığına dikkat 
çeken Bakan Faruk 
Çelik, "Bursa'da 
da 37 belde 
belediyemiz var. 
Bunların yaklaşık 
12'si kapanacak, 
15'i ise hayatiyetini 
sürdürecek" şek
linde konuştu. 
Türkiye'de sosyal 
güvenlik sorun
larının da bulun
duğuna dikkat 
çeken Bakan Faruk 
Çelik, emeklilik 
yaşının 2028'den 
sonra 65'e çıka
cağını hatırlatarak, 
20 sene sonrasına 
göre plan yaptık
larını ifade etti.
Çelik, bunu siyasi 
kaygılarla değil, 
Türkiye'nin sosyal 
güvenliğini sağla
mak ve gelecek 
nesilleri borç 
batağından 
kurtarmak için 
yaptıklarını 
söyledi.
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Bu kongrenin bu kadar ilgi 
görmesinin birkaç nedeni var 
tabii..

Birincisi üç adaylı bir kong
re olması..

İkincisi iki yıldır Marmarabir- 
lik’in alım politikalarında zeytin 
üreticisi ortakların çok mağdur 
olması..

Bilhassa Gemlik’i ortakların 
mali sıkıntıya düşmesi..

Ibahim Aksoy yönetiminin 4. 
kez seçildiği bu kongreden ön 
ce yapılan kongrelerin ilgisiz 
ligini anımsarsanız, böylesi ka 
labalık bir katılımlı kongreye 
tarihi kongre dememek yanlış 
olmaz.

Herşeyden önce yönetime 
talip olan üç listenin çıkması 
bile demokratiklik açısından 
önemlidir.

Biliyorsunuz, Marmarabirlik 
kongrelerinde merkez sağ 
siyaset hep ağırlıklı olmuştur.

Adalet Partisi, daha sonra 
Doğru Yol Partisi, Özal döne
minde ise ANAP’lı listeler par
tilerinde desteği ile yönetimde 
bulunmuşlardı.

Diyeceksiniz ki, bu yönetici 
ler Marmarabirlik’i çok mu iyi 
yönettiler.

Hayır..

Kongre izlenimleri

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Batırdılar...
Her türlü yolsuzluk Marmara 

birlik’te yapıldı. Genel müfet
tişler dosyalar dolusu raporlar 
yazdı.

Yazdı da ne oldu.
Hiç.
Çalanın yanında kaldı.
57. hükümet IMF politikaları 

sonucu Marmarabirlik’in 155 
trilyon liralık devlet bankaları
na olan borcunu sildi.

Marmarabirlik sıfırlanmış 
borçla, yeniden yapılandırma 
ile yeni alım stratejileriyle 
ortaklarının karşısına çıktı.

Daha önceki yazımda da bu 
konulara değinmiştim bir daha 
girmek istemiyorum.

Marmarabirlik kooperatif 
terinin yönetim kurullarına 
artık, yeni bir kuşak görev 
almalı düşüncesindeydim.

Eğitim düzeyi yüksek, dün 
ya da olup bitenleri izleyen, 

partilerden arınmış, işletme ve 
kooperatif bilinci olan, eş dost 
ahbap, yandaş gözetmeyen, 
temsil yetkisi olan, zeytincilik 
bilgisi olan ve örgütçü kişiler 
olmalı yöneticiler..

Tabii böyle olmuyor.
Eski tas eski hamam..
Birşeyin değişmediğini gör 

düm.
Bin kişinin katıldığı bir 

genel kurul gerçekten 
Marmarabirlik için önemlidir.

Zar zor kürsüye doğru yak
laştığımda kimlerin genel kuru
la katıldığını sordum.

Birlik yönetiminden ne 
yönetim kurulu başkanı Refi 
Taviloğlu, ne de genel müdür 
genel kuruldaydı.

Bence bu çok ayıp.
Gemlik’in merkeze muhalif 

olduğu için mi katılmazlar bil 
mem ama, katılsalardı sanırım 
tepki alırlardı.

Zeytin üreticisi iki yıldır ban 
ka kuyruklarında borç alarak 
yaşamını sürdürmeye çabalı 
yor.

Zeytin fiyatlarının düşüklü 
ğü, satışların olmaması zeytin 
üreticisini bunalıma sokmuş.

Kongreyi yöneten Haşan 
Başaran zor bir kongre yönetti.

Eski yönetimin birkaç 
amigosu sürekli kongrede 
tansiyonu yükseltmeye çaba 
ladı.

Başkan adayı İbrahim Ak 
soy, Ali Çelik ile söşleştikleri 
halde yeşil liste ile beyaz liste 
bastırmasına yersiz tepki gös
terdi.

Bu durum kongrenin ha 
vasini bozdu.

Hüseyin Kozlu ve Ali Çelik 
haklı eleştiriler yaptı.

Gemlikli ortakların taahhüt 
ettikleri zeytini vermemeleri 
sonucu yönetime girecek 
delege sayısını elde 
edilmediğinin dile geldiği 
kongede kazanan yine İbrahim 
Aksoy oldu.

Zeytin üreticisi zorda kalın
ca değil, sorunlarına her 
zaman sahip çıkarsa davasını 
kazanır yoksa kaybetmeye 
devam edecektir.

Aykent’te ‘Sağlıklı 
Beslenme’ konulu konferans

Özel Aykent 
ilköğretim Okulu 
öğrencilerine 
“Sağlıklı 
Beslenme” konulu 
konferans verildi. 
Dr. Şadiye Çevik 
ve Hemşire 
Huriye Demir’in 
konuşmacı 
olarak katıldığı 
konferansta, 
sağlıklı beslenme 
ve obezite ile 
ilgili bilgiler 
slayt gösterisi 
ile birlikte öğren
cilere anlatıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SSK w yeşil kartlıya müjde! teri doktorların maaşı 5 İlin HL olacak
SSK'h ve yeşil 
kartlılar da artık 
sevksiz olarak 
üniversite ve 
özel hastanelere 
gidebilecek. 
Sosyal Güvenlik 
Reformu Kanunu 
Tasarısı'na Meclis 
Plan-Bütçe Alt 
Komisyonu'nda 
son şekli verildi. 
Komisyon 
Başkanı AKP 
Ankara Milletvekili 
Zekai Özcan'ın 
verdiği bilgiye 
göre tasarıda 
yapılan düzenleme 
ve değişiklikler 
şunlar: 
SSK'lı ve yeşil 
kartlılar da artık 
sevksiz olarak 
üniversite has
tanelerine ve 
özel hastanelere 
gidebilecek. 
Yurtdışı müteah 
hitlik hizmetlerinde 
çalışan işçilere 
kısa vadeli sigorta 
yapılacak.
Bu yöntemle Irak'ta 
düşen uçakta 
orenışçnerne 
Kazakistan'daki 
saldırıda yaralanan

işçiler ölüm 
veya malullük 
aylığı almaya 
hak kapanabilecek. 
Genel Sağlık 
Sigortası 
kapsamında, 
bir işte; çalışmayan 
kişilerin primlerini 
devlet ödeyecek. 
İşsizlik ödeneği 
alan vatandaşların 
sosyal güvenlik 
primleri de 
Iş-Kur tarafından 
ödenecek.
MEMUR VE 
İŞÇİLER 
EŞİTLENİYOR 
Tasarıyla SSK'lıların 
ölüm aylığından 
yararlanması için 
900 gün prim 

ödeme şartı 
1800 güne 
çıkarılıyor. 
Iş-Kur tarafından 
6 ay ödenen 
işsizlik ödeneği 
2000 iş gününe 
kadar ödenebilecek. 
Devlet 
memurlarının 
ödeme gün 
sayısı da 3600 
günden 1800 
güne indirilerek 
memurlar ile 
işçiler eşitleniyor. 
Böylece 
3600 gün şartı 
nedeniyle ölüm 
aylığı alamayan 
binlerce dul ve 
yetimde ölüm 
aylığı alabilecek.

Sağlık Bakanlığı, 
askeri hekimlere ek 
tazminat ödemek 
için kolları sıvadı. 
Bakanlığın üzerinde 
çalıştığı yasa taslağı 
yürürlüğe girerse 
askeri hekimlerin 
maaşı, askeri hakim 
ve savcılar gibi 
maaşlarını iki katına 
çıkmış olacak.
Sağlık Bakanlığı'nın 
üzerinde çalışmayı 
sürdürdüğü ve 
yakında Meclis gün
demine gelmesi 
beklenen doktorlara 
tam gün çalışma 
zorunluluğu getiren 
yasa tasarısında 
askeri hekimlere 
ek tazminat getirile
cek. Böylece askeri 
doktorlar 4 ile 5 bin 
YTL aylığa kavuş
muş olacak. Kanun 
ayrıca oranları 
yüzde 38'i bulan, 
hem kamuda hem 
de özel sektörde 
çalışan doktorları ya 
kamuyu ya da 
özeli tercih etmek 
zorunda bırakacak. 
Meclis gündemine 
gelmesi beklenen 
tasarı ayrıca, kamu
da çalışan doktor
ların muayene

hanelerini kapatarak 
hastanelerde tam 
gün çalışmalarını 
sağlayacak. Yasa 
tasarısıyla, devlet 
hastanelerindeki 
sağlık personeli 
gibi kayda değer 
bir döner sermaye 
payı alamayan, 
askeri doktorların 
aylıklarında da 
iyileştirmeye gidile
cek. Artış ise askeri 
hakim ve savcılara 
verilen ek tazminat
la sınırlı olacak.
"Tam gün sağlık 
tazminatı" adıyla 
ödenecek pay, 
rütbeye göre brüt 
maaşın yüzde 30 ile 
yüzde 15'i arasında 
değişen oranlarda 
olacak. Nisan ayına 
Meclis gündemine 
gelmesi beklenen 

tasarıyla, doktorlara 
yürürlük tarihinden 
itibaren 6 aylık 
süre verilerek 
tercihte bulunmaları 
istenecek.
-YA ÖZEL, 
YA DA KAMU 
ŞARTI- 
Taslağa göre 
doktorlar, hem 
özel muayenehane, 
hem de kamu has
tanelerinde çahşıla- 
mayacak. Bu düzen
lemeye askeri dok
torlarla üniversite 
hastanelerinde 
çalışan doktorlar da 
dahil olacak. Kısmi 
çalışmaya son ve 
rileceğinden sağlık 
personelinin haftalık 
çalışma süresi, 
memurlarda olduğu 
gibi 40 saatle 
sınırlandırılacak.
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Bursa da, günlerdir 
beklenen kar yağışı 
ile birlikte 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
ekipleri 24 saat 
tuzlama ve yol 
açma çalışmaları 
yapıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, Fen İşleri 
Daire Başkanı 
Fehmi Ökten ile 
birlikte kent içindeki 
yolların durumu 
ve ekiplerin 
çalışmalarını 
yerinde inceledi. 
Uzun zamandır 
hazır bekleyen 
ekiplerin kar 
yağışıyla ile birlikte 
çalışmalarına 
başladığını belirten 
Konçak, "Alınan 
tedbirler kapsamın
da, 14 ayrı ana 
arterde kar yağışı 
ve buzlanmaya karşı 
ekipler oluşturuldu. 
126 personel 30 araç 
la 3 vardiya halinde 
24 saat hizmet 
veriyor. Ayrıca 
üç merkez ilçe 
belediyesi ise 
şehir içindeki karla 
mücadele çalış
malarına toplam 
50 kişilik personel 
ve 10 araçla

Soğuk hava sürecek
Türkiye'nin büyük 
bölümü yağışlı 
havanın etkisi 
altında...
Meteoroloji soğuk 
havanın hafta ortası
na kadar etkisini 
sürdüreceği 
uyarısı yapıyor. 
İç ve doğu kesim
lerde kuvvetli 
buzlanma ve don 
olayı bekleniyor. 
Doğu'da ise çığ 

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: 513 96 83 Fax: 513 35 95

destek veriyor. 
Kar yağışının başla
masıyla ekiplerimiz 
görev yerlerinde 
tuzlama ve yol 
açma çalışmalarına 
başladı. Şu anda 
Bursa şehir içinde 
tüm yollar ulaşıma 
açık" diye konuştu. 
Konçak ayrıca, 
vatandaşların yoğun 
kar yağışı sebebiyle 
kapanan veya 
buzlanan yol ve cad
deler için Büyükşe 
hir Belediyesi Hiz 
met Masasına ait 
ALO 153'ü veya Fen 
İşleri Daire Başkanlı 
ğı'na ait 248 88 
68'nolu telefonlarını 
arayabileceklerini 
belirtti.
Büyükşehir Belediye 
si'nin 5 bin ton tuz 
stokunun bulundu 
ğunu anlatan Kon 
çak, ana cadde ve 
kavşakların ekipler 

tehlikesi var.
Bugün Marmara'nın 
batısı, Kıyı Ege ve 
Batı Akdeniz dışında 
kalan tüm bölgeler 
yağışlı geçecek.
Yağışlar, Doğu 
Akdeniz kıyılarında 
yağmur, diğer yer
lerde kar şeklinde 
görülecek. Kar yağışı 
yurdun iç ve doğu 
kesimlerinde etkili 
olurken, kuzey ve iç 

tarafından sürekli 
kontrol edilerek 
ulaşıma açık tutul
duğunu söyledi. 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ile 
koordineli yürütülen 
çalışmalar sayesin 
de yoğun kar yağışı 
nın bulunduğu 
bölgelere anında 
müdahale edildiğine 
dikkati çeken Kon 
çak, vatandaşların 
dar sokaklara araçla 
rını park etmeleri 
sebebiyle ekipleri 
bazı güzergahlarda 
çalışmakta zorluk 
çektiğini söyledi. 
Konçak, özellikle 
kar yağışının etkili 
olduğu dar sokak ye 
caddelerin bulun
duğu Pınarbaşı, 
Teleferik, Namazgah 
ve Mollaarap semt
lerinde vatandaşla 
rın otomobillerini yol 
kenarlarına park 

kesimlerde kuvvetli 
poyraz bekleniyor. 
Salı günü Karadeniz, 
İç Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
ile Kocaeli ve Sakar 
ya çevreleri kar 
yağışı var. Çarşamba 
günü, Batı ve Orta 
Karadeniz kıyıları, 
Doğu Karadeniz ile 
Doğu Anadolu'nun 
doğusu kar yağışlı 

etmemelerini istedi. 
Bu arada, Bursa 
Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (BUSKİ), 
hava sıcaklığının 
sıfır derecenin altına 
düştüğü bugünlerde 
su sayaçları ve tesi 
şatların donabilece 
ği ihtimaline karşı 
vatandaşları uyardı. 
Açıkta olan su boru
larının soğuk hava 
ile temas etmeyecek 
şekilde kapatılması, 
açıkta olan sayaçla 
rın da kesinlikle mu 
hafaza altına alınma 
sı ve etrafının talaş, 
saman gibi soğuğu 
geçirmeyen malze 
melerle korunması 
uyarısında bulunul
du. Buz tutmuş 
sayaçların herhangi 
bir ısıtıcı ile ısıtıl
ması durumunda 
patlayabileceğine 
dikkat çeken 
yetkililer, vatan
daşları sayaçlarının 
patlaması durumun
da 185 numaralı 
telefonu aramaları 
yönünde uyardı. 
Soğuk ve yağışlı 
havanın mı yi/ıî 
daha devam etmesi 
beklenirken, Büyük 
şehir Belediyesi 
ekipleri çalışmalarını 
24 saat aralıksız 
sürdürüyor.

diğer kesimler 
parçalı bulutlu 
geçecek.
Hava sıcaklığı hafta 
ortasına kadar azal
maya devam edecek. 
Soğuk hava ve kar 
yağışına bağlı olarak 
kuzey, iç ve doğu 
kesimlerde kuvvetli 
buzlanma ve don 
olayı beklenirken, 
doğuda çığ tehlikesi 
bulunuyor.

Asker, türbanı 
MGK'va taşıyor

Milli Güvenlik Kuru 
lu'nun (MGK) bu ay 
yapılacak toplantısı
na, bir süredir Tür 
kiye'nin gündeminin 
ana maddesi haline 
gelen "türban" dam 
gasını vuracak.
Askerler, hafta orta 
sında yapılacak Milli 
Güvenlik Kurulu top 
lantısında, türbanın 
'siyasal İslam'ın 
üniforması olduğu 
nu, uygulamaya 
geçilmesi halinde 
bunun bölünmelere 
ve çatışmalara yol 
açabileceği uyarısı 
m yaparak "malumu 
ilan" edecekler.
MGK'nın olağan 
toplantısı 21 Şubat 
Perşembe günü 
Çankaya Köşkü'nde 
yapılacak. Edinilen 
bilgiye göre, Cum 
hurbaşkanı Abdul 
lah Gül başkanlığın
da yapılacak toplan
tı öncesinde komu
tanlar Genelkurmay 
Başkanlığı Kararga 
hı'nda bir ön toplan
tı yaparak, kurulda 
dile getirecekleri 
konulara ve uyanla 
rina son şekli vere
cekler. Üniversiteler 
de türbana izin ve 
ren Anayasa deği 
şiklik paketinin 
TBMM'de yasalaş
masından bu yana 
‘sessizliğini* koru 
yan askerler, MGK' 
da bu konudaki 
görüşlerini açık ve 
net bir şekilde dile 
getirerek, sorunu 
hem hükümetin, 
hem de anayasa 
değişikliğini o güne 
kadar imzalamaz ise 
Cumhurbaşkanı Ab 
dullah Gül'ün dikka
tine sunacaklar.
-DEVRİM YASALA
RINA AYKIRI- 
Askerler, oy kaygısı 
uğruna sosyal İslam 
cilan koruyup kol
layanların laik - de 

mokratik sisteme 
büyük zarar verdik
lerini dile getirecek
leri toplantıda, 
Anayasa Mahkeme 
si'nin 1989 yılında 
aldığı karara da 
vurgu yapacaklar. O 
dönemde yapılan 
değişikliğin 
Anayasa Mahkeme 
si'nden döndüğüne 
işaret edecek olan 
askerler, Yüksek 
Mahkeme'nin 
kararının şu 
bölümüne özellikle 
vurgu yapacaklar: 
“.... Birlikte çalış
malar yapan kardeş 
tikleri, arkadaşlık
ları, dayanışmaları 
yarınları için bile 
gerekli iken, onları 
dinsel gereklerle 
ayırmak, kimin han 
gi inançtan olduğu 
nu bir işaretle belli 
etmek, onların 
yakınlaşmalarını, 
birlikte çalışıp 
karşılıklı yar dun
larını ve işbirliğini 
önler, ayrılıklara, 
dinsel inanç ve gö 
rüşler nedeniyle ça 
tışmalara yol açar.” 
Askerler ayrıca bu 
tür yasal düzen
lemelerin Anaya 
sa'nın 174. mad
desinde yazılı olan 
Devrim Yâsalan'na 
aykırı olduğunu da 
dile getirecekler.
-“ASKER ELBİSESİ 
GİYMEYECEĞİM” 
ÖRNEĞİ- 
Askerlerin, Silahlı 
Kuvvetlerin bazı 
çalışmalarında 
kaynakça olarak 
kullanılan Prof. 
Dr. Cahit Tanyol'un 
1989 yılı basımh 
‘Laiklik ve İrtica' 
adlı kitabına da 
atıfta bulunarak, 
kitaptan şu 
bölümü de 
MGK üyelerinin 
dikkatine sunmaları 
bekleniyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.genfilikkorfezgazetesi.com

http://www.genfilikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da 1 kişi 
donarak öldü

Dondurucu soğuk
lar Bursa'da bir kişi 
nin ölümüne neden 
oldu. 37 yaşındaki 
Şenol Akçay isimli 
kişi donarak haya 
tını kaybederken, 
yetkililer Bursa 
genelinde kar 
yağışı nedeniyle 
yaklaşık 200 köy 
yolunun kapandı 
ğım açıkladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, gece hava 
sıcaklığının -4 dere
ceye düştüğü Bur 
sa'da, bir kişi ha 
yatını kaybetti. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Şehreküstü 
Mahallesi Tavukçu 
Sokak'ta bir kişinin 
yerde yattığı ihbarı 
m alan polis olay 
yerine geldiğinde 
Şenol Akçay'ın (37) 
donarak öldüğünü 
belirledi. Çevre 
sakinleri Akçay'ın 
hayırseverlerin 
yardımıyla yaşamını 
sürdürdüğünü 
söylerken, gidecek 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN İ
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kıı

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

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

yeri olmadığı için 
sokakta yaşadığını 
belirttiler. Cumhu 
riyet savcısının tali
matıyla Akçay'ın 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere Adli Tıp 
Morgu'na kaldırıldı. 
Bursa Meteoroloji 
Müdürlüğü hava 
sıcaklığının 
Bursa'da gece 
-4 olduğunu, 
önümüzdeki 
gece ise -6 
dereceye kadar 
düşeceğini açıkladı. 
Meteoroloji yetkili 
leri, kar yağışının 
gün boyu etkili ola
cağını, bugünden 
itibaren havaların 
daha da soğuya
cağını bildirdi. 
Öte yandan başta 
Keleş, Orhaneli, 
Harmancık, 
İnegöl, İznik ve 
Mustafa kemalpaşa 
ilçeleri nin yüksek 
kesimlerindeki 
yaklaşık 200 
köy yolu kar 
nedeniyle kapandı.

'Polisim' dedi 2 bin 440 
YTL'lik kontör çaldı

Bursa'da, kendisini 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nde 
çalışan polis 
olarak tanıtan 
kimliği belirsiz 

dolandırıcı, 
telefonla aradığı 
vatandaştan 
2 bin 440 YTL'lik 
kontör çaldı. 
Dolandırıldığını 
anlayan vatandaş 
polise müracaat etti. 
Edinilen bilgiye

Otobüs devrildi, 1 astsubay hazırlık 
okulu öğrencisi öldü, 41 kişi yaralandı
Bursa-Ankara 
karayolunun Ümit 
alan mevkiinde bir 
yolcu otobüsünün 

g

göre, merkez Nilüfer 
ilçesi İhsaniye 
Mahallesi Depoyolu 
Sokak'ta yürüyen 
Ekrem A.'yı (50) 
arayan kimliği belir
siz bir kişi, kendisini 
Ankara Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nden 
polis Önder olarak 
tanıttı. Ekrem A.'ya, 
kredi kartlarıyla 
alışveriş yapıldığını 
öne süren şüpheli, 
"Kredi kartların 
şifrelerini kırıp 
alışveriş yapıyorlar.

devrilmesi sonucu 
meydana gelen 
kazada 1 astsubay 
hazırlık okulu 
öğrencisi hayatını 
kaybetti.
Ayrıca çoğunluğu 
askeri okul öğren
cisi olduğu öğre
nilen 41 kişi yarala 
narak Bursa'daki 
çeşitli hastanerele 
kaldırıldı.

Türkiye genelinde 
etkili olan kar yağışı 
ve buzlanma kazala 
rı da artırdı. Bursa- 
İnegöl karayolunun 
27. kilometresinde 
Bursa istikametine 
giden Seyhan K.'nın 
(33) kullandığı 
38 FA 302 plakalı 
yolcu otobüsü 
buzlanmanın da et 
kişiyle yoldan çıka 
rak şarampole 
devrildi. Kazada oto
büste Balıkesir 
Astsubay Hazırlama 
Okulu öğrencisi 
oldukları öğrenilir 
ken, açık kimliği 
henüz tespit edile
meyen Mustafa isim
li astsubay hazırla
ma okulu öğrencisi 
hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 41 
kişi ise Bursa'daki 
çeşitli hastanelere 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kaza sonrası askeri 
yetkililer hastanelere 
giderek yaralıların 
sağlık durumu 
hakkında bilgi aldı. 
Yaralanan yolcular, 
"Kaza anında uyu

Şu anda Şırnak'ta 
işlem yapılıyor. 
Hemen bir markete 
git, vereceğim tele
fon numaralarına 
kredi kartınla kontör 
yükle" dedi. Bunun 
üzerine markete 
giden Ekrem A., ver
ilen numaralara tam 
2 bin 440 YTL 
değerinde kontör 
yükledi.
Bir süre sonra aynı 
kişi, arayarak başka 
numaralara da kon
tör yüklemesini 

yorduk, uyandığı 
mızda kaza olmuş, 
çevremizde yaralı 
insanlar vardı” dedi. 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
gelen İl Sağlık 
Müdürü Dr.
İsmail Hakkı Çelik;
" Yaralılarımızın 
tedavisi sürüyor. 
Hastanemizde 
23 yaralı var. 
Durumu ağır olanları 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
sevk edeceğiz" dedi. 
Bursa Yüksek 
İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, 
Şevket Yılmaz ve 
Bursa Devlet has
tanelerinde tedavi 
altına alınan 
çoğunluğu askeri 
okul öğrencilerin 
isimleri belli 
olanları şunlar: 
Fatma Uzun, Figen 
Uçar, Mehmet Bay 
kar, Burcu Dağaşan, 
Şengül Dağaşan, 
Nihat Karayel, Adem 
Duymaz, Özlem 
Karaçar, Tezcan 

isteyince 
dolandırıldığını 
anlayan Ekrem A., 
polise başvurdu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri;
"Vatandaşlarımız 
mağdur olmamak 
için bu tür arayan 
şahıslara itibar 
etmesinler.
Şüpheli gördükleri 
kişileri de zaman 
geçirmeden ihbar 
etsinler" uyarısında 
bulundu.

Okur, Uğur Çelik, 
Esat Kalkat, Mehmet 
Kocabaş, Hüseyin 
Bilici, Fahrettin 
Karapınar, Yasin 
Yılmaz, Ertürk Kılıç, 
Halil Eker, Mehmet 
Köseoğlu, Ramazan 
Dikmen, Nagihan 
Ayalan, Esra 
Çanakpınar, İlhan 
Coşkun, Nurettin 
Yıldız, Muazzez 
Vanlı, Erkan Altıntaş, 
Çetin Vanlı, Deniz 
İşken, Şule Aslan, 
Mustafa Çıtırık, 
Soner Polat, Özgün 
Demirkıran, Bahadır 
Yılmaz, Alper 
Karaaslan, Haşan 
Ertan, Meliha 
Erdoğan, Zehra 
Sicim, Havva 
Yılmaz, Hilal Eroğlu, 
Fikret Sarıkaya, 
Nafiz Göneri ve 
Emre Akın. 
Yaralılardan Uğur 
Çelik (25) ve 
Çetin Vanlı'nın (48) 
durumunun ağır 
olduğu belirtilirken, 
kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.
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9 milyon 480 bin kişi 
kayıt dışı çalışıyor

Türkiye'de 9 milyon 
480 bin kişinin her
hangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna 
kaydı olmadan 
çalıştığı belirlendi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden yaptığı 
belirlemelere göre, 
Kasım ayında istih
damdaki toplam 
nüfus 20 milyon 867 
bin kişi olurken, 
bunun 9 milyon 480 
bininin herhangi bir 
sosyal güvenlik

kuruluşuna kaydı 
bulunmayanlar 
oluşturdu. Ücretli 
olarak çalışan 
toplam 10 milyon 
989 bin kişiden 
yüzde 20.6 oranın
daki 2 milyon 268 
bininin kayıt dışı 
çalıştığı belirtildi. 
Toplam sayıları 1 
milyon 468 bin olan 
yevmiyelilerin ise 
yüzde 90.6 oranın
daki 1 milyon 330 
bini kayıt dışı 
olarak çalışıyor.

ELEMAN ARANIYOR
KIRPAR! A.Ş. bünyesinde 

çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 
mezunu elemanlar alınacaktır. 

(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD.ŞTİ. 

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

€l€MRN ARANIYOR
Bünyemizde çalışacak 

BfiYfiN ELEMAN 
aranıyor.

YATAŞ
Gazhane Cad. No: 11-GEMLİK 

Tel: 0.224 514 75 77

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM
8 YAŞ

KURBRNUKve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.
BİlİDEİmZ^

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. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE 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

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SIINEMAS1
Filmin Adı
ÇILGIIN DERSHANE KAMPTA
ÖLÜM BEKÇİSİ
MASKELİ BEŞLER KIBRIS

(Rezervasyon 
Tel :513 33 2i)

1 1.30 - 15.30 - 19.00
1 4.00 - 2 1.15
1 9.00 - 2 1 .OO

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12
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1. Küme takımlarımızın yeni 
sezonda rakipleri belli oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

23 Şubat 2008 
Cumartesi günü 
start alacak olan 
Bursa 1. Amatör 
Küme maçlarında 
Gemlik'i temsil 
edecek kulüplerim
izin sezona 
hazırlıkları sürüyor. 
1. GRUP
1. Ğrupta mücadele 
edecek olan 
takımlarımızdan 
Kumla Belediyespor 
ilk hafta maçını

Balkanspor ile 
yapacak. Kumla 
Belediyespor'un 
grubunda şu takım
lar bulunuyor.
1- Arabayatağı, 
2- Kumla 
Belediyespor, 
3- Başakspor, 
4- Kartalspor, 
5- Geçitspor, 
6- Aİtınok, 
7- Balkanspor, 
8- Yeniköyspor.
3. GRUP
3. Grupta mücadele 
edecek olan 

takımlarımızdan 
Gemlikspor ise 
ilk maçını 
Dağgücü ile 
yapacak. 
Gemlikspor'un 
grubunda şu 
takımlar yer 
alıyor.
1- İnegöl Doğanspor. 
2-19 Mayıs, 
3- Yeni Karaman, 
4- Dağgücü, 
5- Gemlikspor, 
6- Dikkaldırım, 
7- Lalaşahin, 
8- Beşyol Sanayi,

9- Hamitler.
4. GRUP
4. Grupta 
mücadele edecek 
takımlarımızdan 
Kurşunlu 
Belediyespor 
ise ilk haftayı 
geçirecek.
Kurşunlu 
Belediyespor 
ikinci hafta ise 
MKP Akarspor 
ile karşılaşacak. 
Kurşunlu 
Belediyespor'un 
bulunduğu

4. grupta şu takımlar 
bulunuyor.
1- Tütün,
2- G. İpekspor,
3- Ayyıldız,
4- MKP Akarspor,
5- KRD Güvenspor,
6- Oyak Renault,
7- Altınsaban,
8- Hürriyet, 
y- Kurşunlu 
Belediyespor.
5. GRUP
5. Grupta 
mücadele edecek 
takımlarımızdan 
Umurspor ilk 

maçını Bağlarbaşı 
ile yapacak. 
Umurspor*un 
bulunduğu 
5. grupta şu 
takımlar 
bulunuyor.
1- Sırameşeler,
2- MKP Çimenspor, 
3- Umurspor, 
4- Duaçınar,
5- Orhangazi 

Çakırhspor, 
6- Ağaköy, 
7- Baharspor, 
8- Bağlarbaşı, 
9- Mako.

Beşiktaş hem atıyor hem de yiyor
Turkcell Süper 
Lig'de 22. haftayı 3- 
2'lik Ankaraspor gal
ibiyeti ile kapatan 
Beşiktaş, ligin ikinci 
yarısında çok gol 
atıp, kalesinde de 
çok gol görmeye 
başladı.
Ligin ilk yarısında 
gol yollarında zor
lanan ve tarihinin en 
az gol attığı dönem
lerinden birini 
yaşayan Beşiktaş,

Holosko'nun trans
feri, ayrıca ilk 
yarının suskun ismi 
Nobre'nin golleriyle 
ikinci yarıda gol yol
larında daha başarılı 
oldu. Buna rağmen 
siyah-beyazlılar 
savunmalarında da 
başarısız bir grafik 
çizerek ikinci yarıyla 
birlikte kalesinde 
çok gol gördü. 
Turkcell Süper Lig'in 
ilk yarısında 

oynadığı 17 maçta 
toplam 22 gol ata
bilen Beşiktaş, ikinci 
yarıda ise henüz 5 
karşılaşmada 12 
gole ulaştı. Ligin ilk 
yarısında sadeöe 3 
maçta 3 gol birden 
atabilen siyah-beya- 
zlılar, ikinci yarıda 5 
maçın birinde 4, 
ikisinde 3, birinde 
ise 2 gol atarken, 
sadece 2-0 yenildiği 
Kayserispor 

karşılaşmasında gol 
kaydedemedi.
Ligin ilk yarısında 
maç başına 1.29 gol 
atma oranıyla 
mücadele eden 
"Kara kartallar", 
ikinci yarıda ise bu 
oranı 2.40'a taşıdı. 
Ligin ikinci yarısında 
gol atma sorununu 
çözen Beşiktaş, 
kalesini ise aynı 
oranda başarıyla 
savunamadı.

İlk yarıdaki 17 maçta 
kalesinde toplam 14 
gol gören Beşiktaş, 
ikinci yarıdaki 5 
maçta ise 8 kez 
kalesini rakip takım 
oyuncularına 
kapayamadı. Siyah- 
beyazlılar, ilk yarıda 
maç başına 0.82 gol 
yeme oranıyla 
oynarken, ikinci 
yarıda ise bu oran 
1.60'a çıktı.
Beşiktaş, ligin 

ikinci yarısında 
oynadığı 5 
maçta da kalesinde 
gol görürken, ligde 
üst üste 7 maçtır 
gol yemiş oldu. 
"Kara kartallar", 
15. haftada deplas
manda oynadıkları 
ve 1-0 kazandıkları 
Bursaspor 
maçından bu yana 
oynadıkları tüm 
lig maçlarında 
kalesinde gol gördü.
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Hareketli yaşam genç bırakıyor
İngiltere'de yapılan 
bir araştırmayla 
fiziksel aktivitenin, 
kişilerin genç 
kalmasında etkili 
olduğu belirlenerek 
fiziksel olarak daha 
aktif olanların ikiz 
kardeşlerine göre 
daha genç kaldığı 
saptandı.
Araştırmacılar 
ayrıca, hareketsiz 
yaşamın, yaşlılığa 
bağlı hastalık ve 
erken ölüm riskini 
artırdığının ortaya 
konduğunu 
belirterek, düzenli 
egzersiz ile, yüksek 
tansiyon, kalp ve 
damar hastalıkları, 
kanser, obezite ve 
osteoporoz gibi pek 
çok hastalığın da 
önlenebileceğini 
belirtti. Archieves of 
Internal Medicine'nın 
Ocak Sayısında yer 
verilen, 2 bin 400 
ikiz kardeşin 
katıldığı çalışmada 
katılımcılara yaptık
ları egzersiz düzeyi, 
sigara kullanımı, ve 
sosyo ekonomik 
durumlarıyla ilgili 
sorular yöneltildi. 
Sağlık durumları 
iyi olan katılımcıların 
DNA incelenmesi 
de yapıldı.
Araştırmada, lökosit 
kromozomlarının

sonunda bulunan ve 
yaşlandıkça 
kısaldığı için kişinin 
biyolojik yaşının 
belirlenmesinde 
önemli bir gösterge 
olan telomer zinciri 
uzunluğu (LTL) 
ölçüldü. Telomer 
zinciri uzunluğuyla 
ilgili verilere, yaş, 
cinsiyet, vücut kitle 
indeksi, sigara, 
sosyo ekonomik 
durum ve işyeriride- 
ki fiziksel aktivite 
gibi faktörler de 
eklenince, sonuç 
olarak, hem erkek
lerde hem de kadın
larda fiziksel aktivite 
düzeyi düşük kişi
lerin, diğer kişilere 

göre daha kısa 
LTL'ye sahip olduğu 
belirlendi.
-HAREKETSİZ 
YAŞAM
ERKEN ÖLÜM 
RİSKİNİ 
ARTTIRIYOR- 
Araştırmacılar, bu 
konuda daha önce 
yapılan çalışmalarda 
da, hareketsiz 
yaşamın yaşlılığa 
bağlı hastalık ve 
erken ölüm riskini 
artırdığının ortaya 
konduğunu 
belirterek düzenli 
egzersizle; yüksek 
tansiyon, kalp ve 
damar hastalıkları,! 
kanser, obezite ve 
osteoporoz gibi pek 

çok hastalığın 
önlenebileceğini 
söylediler.
Yapılan çalışmada 
ayrıca en aktif 
katılımcıların hafta
da ortalama 199 
dakika egzersiz 
yaptıkları, en 
hareketsiz 
katılımcıların ise 
haftada 16 dakika 
egzersiz yaptıkları, 
bunun yanı sıra 
LTL ile fiziksel 
aktivite arasındaki 
bağlantının, 
özellikle ikiz 
kardeşler için 
yapılan değer
lendirmelerle 
daha da kuvvetlen 
diği belirtildi

Yapay tatlandırıcı 
normal setota 
Ma kilo yapıyor

Amerikalı bilim 
adamları, yapay tat
landırıcı kullanan
ların kilo alma 
riskinin, normal 
şeker kullananlar
dan daha fazla 
olduğu uyarısında 
bulundu.
Fareler üzerinde 
yapılan araştırmalar 
sonucunda, yapay 
tatlandırıcı verilen 
farelerin, normal 
şeker verilenlerden 
daha fazla yemek 
yediği tespit edildi. 
Araştırmacılar, sıfır 
kalorilik yapay tat
landırıcıların, insan 
vücudunun yüksek 
kalorili şekerli yiye
cekleri algılama 
düzenini boz
duğunu, bunun da 

ABONE OLDUNUZ MU?

insanın ne kadar 
yediğini kontrol 
etmesini zor
laştırarak 
normalden daha 
fazla yemesine 
sebep olduğunu 
açıkladı.
Purdue Üniversitesi 
Beslenme Davranışı 
Araştırma 
Merkezi'nde araştır
ma yapan Susan 
Svvithers ve Terry 
Davidson, iki fare 
grubundan, birinci
sine tatlandırıcılı, 
diğer gruba ise nor
mal şekerli yoğurt 
verdiklerini ve birin
ci grubun uzun 
süre yemeğe 
devam ettiğini 
gözlemlediklerini 
söylediler

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

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 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 
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

I
IVI 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. 513-10 28

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R 

E

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Jekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz .514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 0,0 lu Dö
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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. 613 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 18,5

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 Ş13 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 613 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

18 Şubat 2008 Pazartesi 
GEMLİK ECZANESİ 

Demirsubaşı Mh. İskele Cad. 
Tel: 513 02 49 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2982 
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-Yayıncllık-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 ^■P®J 
LAMİNANT PARKE
HAZIR MUTFAK
ISI ve SU YALITIMI
ODALAR AMERİKAN KAPI
GİRİŞ ÇELİK KAPI
KAPAÛ DEVRE KAMERA SİSTEMİ SR -
ALÇI SIVA
CEPHE KAPLAMA 0.
OTOPARK & YEŞİL ALAN - - - - - -
PVC PENCERE
BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 1
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 alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK
TEL: 0.224 512 00 58

gmalnsaat2006@hotmail.com

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat 
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

l60m2 dublex daireye geniş seçenek.
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mailto:gmalnsaat2006@hotmail.com


BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA 
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Şirin Piaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel: 0.22.4 513 33 49 Fax: 513 33 50

Kar yağışı nedeniyle dağ köylerinin yolları kapandı, buzlanmalar sonucu dikkatli olunması istendi 

Türkiye beyaza büründü 
Ülkemizi etkisi altına alan kar yağışları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilirken, Gemlik’te 

birgün tatil edilen ilköğretim okulları bugün de tatil edildi. Kar nedeniyle bilhassa Doğu 
Anadolu Bölgesinde binlerce köy yolu ve il yolu kapandı. Içemizdeki bazı dağ köylerinin de yol
ları da kapandı. Gemlik Belediyesi ilçe merkezinde yolları açık tutmak için 24 saat çalışıyor.
Pazar günü başlayan kar yağışları tüm 
yurdu ektisi altına aldı. Gemlik ve köy
lerinde kar yağışıda ekili olurken, Bele 
diye 24 saat süreyle yolların buzlanma
ması ve trafiğe açık kalması için tuzlama 
çalışmalası yaptı. Yüksek yerlerdeki köy 
yolları kapandı. İl’den getirilen grayder- 
ler gün boyu yolların açık kalması için 
çalıştı. Buzlanma nedeniyle araç sürü 
cülerinin dikkatli olması, zincir, takoz ve 
çekme halatı bulundurması istendi.

Haberi Sayfa 3’de

Kosova’nın 
bağımsızlığını 

tanıdık
Kosova Meclisi'nin dün bağımsızlığını ilan 

etmesinin ardından bu ülkenin bağımsızlığını 
tanıyanlar arasına Türkiye de dahil oldu.
Açıklama Dış İşleri Bakanı Babacan'dan geldi. 
Babacan, yazılı açıklamasında şunları kaydet
ti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Kosova Meclisi'nin 
bağımsızlık bildirgesinin muhtevasını ve 
unsurlarını memnuniyetle karşılamış ve bu 
anlayıştan hareketle, Kosova Cumhuriyeti'ni 
tanıma kararı almıştır. Türkiye, Balkanlar'ın 
huzur ve istikrara kavuşmasını dış politika 
önceliklerinden biri olarak belirlemiştir. Tür 
kiye, son yıllarda büyük acılar yaşamış, Bal 
kanlar'da kalıcı barış anlayışının hakim olma 
sına önem vermekte, Kosova'nın bağımsızlı 
ğının, bölge ülkeleri arasındaki istikrar ve gü 
ven ortamının takviye edilmesi için de vesile 
teşkil etmesini temenni etmektedir."

GüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri guler@hotmall.com

Kar
Sabah kalkıyorsunuz her yer bembeyaz..
İçinize bir huzur serpiliyor.
Doğanın yer yüzündeki tüm çirkinliklerir 

örtüyor kar.
Balkona çıkıp, kar beyazının serinliğir । 

içinize çekiyorsunuz.
Ooohh..
Her yer tertimiz.
Soluduğumuz hava bile..
İçinizdeki sevinç coşkusu sizi çocuk 

tuğunuza götürüyor.
Kardan adam yapmak geliyor içinizden. 5'du

akpet

Dörtyol Mevki Gemlik/Buisa Tel:0.224513 30 33
Faks: 0.224 513 5101 - 0.533 437 36 63

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ 
SON TEKNOLOJİ 
' OTOMATİK

YIKAMA MAKİNASI
V€ İŞYERLERİNE 

VAKİT SERVİSİMİZ OLUP 
TELEFON AÇMANIZ VETERLİDİR.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmall.com
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14 Şubat'ı Mudanya'da kutladılar
CHP Kongresi..

Türkiye Cumhuriyeti hızla 
çağdaş,demokratik yörüngesinden kayıy
or..

Diplomatik sorunlar,iç siyasal çekişmel
er,ekonomi endazeyi kaçırıyor.

Dengelerin bozulduğu böyle bir ortamda 
önceki gün CHP'nin Bursa II Kongresi 
gerçekleştirildi.

Katılımın yüksekliği yüreklere su serpti..
Türkiye Cumhuriyeti'nin sahipsiz 

olmadığını gösterdi..
Parti içi sorunların ve türkiye'nin karşı 

karşıya olduğu tehlikenin dile getirildiği 
kongrede siyasal olgunluk yüksek 
düzeydeydi..

İl başkanı Gürhan Akdoğan, siyasi neza
ket içeren konuşmasında geleceğe projek
siyon yaptı..

Parti içi hizipleri bir kenara bırakıp ulusal 
ve yerel ölçekte iktidarı hedeflediğini vur
gulayan Akdoğan başa baş geçen kon
grenin seçilen adayı oldu..

16 oyla farkla seçilmesi ise Türk toplumu- 
nun dayatmalardan hoşlanmadığının 
göstergesi oldu..

Delege yenilikçi ve değişimci olarak 
nitelediği Gürhan Akdoğan'ı oylarıyla 
başkanlığa taşırken Baykal'a da "iradem
ize müdahale etme"mesajım verdi..

Türkiye iç ve dış düzlemde ciddi sorunlar
la karşı karşıya..

Önemli kararlar vermek zorunda..
Örneğin Kosova..
Tanıyacak mıyız tanımayacak mıyız?
Aşağısı sakal,yukarısı bıyık..
Toplam nüfûsunun önemli bir bölümünü

Türkler oluşturuyor..
Tanımasan olmaz..
Kuzey Irak'ta oluşturulan sözde Kürt 

Devleti pusuda bekliyor..
Tamsan onlar da ortaya çıkacak..
Çok akıllı bir diplomatik süreç Türkiye'ye 

puan kazandırır..
Ancak...
Türk dış poltikasına yön veren siyasal 

irade türbana odaklanmışken son derece 
Önemli olan bu konuda nasıl karar vere
cek?

Yanıtı merak edilen asıl soru bu..
Dışişleri Bakanlığı bürokrasisine önem 

vermeyen ve ben ne dersem doğrudur 
diyen bir başbakan.

Qnun yörüngesindeki bir Dışişleri 
Bakanı..

Nasıl karar verir doğrusu merak konusu?
Önyargımız yok..
Ancak önsezilerimiz yar..
Önseziler geçmişde gerçekleştirilenlerle 

siyasal otoritenin iş görürlüğü ve yetenek
leri sonucunda oluşuyor..

Bu durumda..
önsezi ne der?
Yine de ;
Bu denli yaşamsal önemi olan bir kararı 

verirken en azından parlamentoda grubu 
bulunan veya bulunmayan partilerle "ortak 
görüş"belirler diye umutla bekliyoruz.,

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 

CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN
ÇEKİNMEYEN KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

TSK €l€L€ VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 O 505 TL 

Tel: 0.3-12 431 99 36 Faks: 431 07 36 
wet>: www.elele.org.tr

Seyfettin SEKERSÖ7

Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği üyeleri 
14 Şubat Sevgililer 
Günü'nü düzenledik
leri eğlenceli yemek
le kutladılar.
Kalabalık bir grubun 
katılımıyla bir araya 
gelen dernek 
üyelerini arkadaşları 
da yalnız bırakma
yarak destek 
verdiler.
Aynı gün erken 
saatlerde 
Mudanya'ya giden 
dernek üyeleri ile 
katılımcı arkadaşları; 
gün boyu çevreyi 
gezme fırsatı 
buldular.
Eğlencenin düzen
lendiği restorant'ta 
buluşan Gemlik 
Yardımsıvenler 
Derneği üyeleri,

düzenledikleri 
eğlenceden hem 
gelir elde ederken 
boyl böl eğlenmeyi 
de ihmal etmediler. 
Dernek üyeleri, bu 
tür eğlencelerin 
sürekli düzenlenerek 
derneğe gelir elde 
edeceklerini * 
söylediler.

m-SffllI'llHlliİllllilllllIlŞM 
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 ye odalar 
laminant, parke, Islak zeminler seramik

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durbk’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 İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne
yakın, Ofis ye Mağazalar,
Gemlik Kafoğlu Apartmanı’nda, muhteşem .deniz manzaralı, asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 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

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.elele.org.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Kar yağışı nedeniyle dağ köylerinin yolları kapandı, buzlanmalar sonucu dikkatli olunması istendi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Ülkemizi etkisi altına alan kar yağışları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilirken, 
Gemlik’te birgiin tatil edilen ilköğretim okulları bugün de tatil edildi. Kar nedeniyle bilhassa Doğu 
Anadolu Bölgesinde binlerce köy yolu ve il yolu kapandı. Içemizdeki bazı dağ köylerinin de yol
ları da kapandı. Gemlik Belediyesi ilçe merkezinde yolları açık tutmak için 24 saat çalışıyor.
Türkiye kar yağışı ve 
tipiye teslim oldu. 
Yurdun birçok il 
karayolu kar 
nedeniyle 
kapanırken, hava 
trafiğinde de 
aksamalarına neden 
oldu. Çığ tehlikesi 
ise devam ederken 
görünürken, büyük 
metropollerdeki kar 
ve tipi yaşamı felç 
etti.
Metoroloji yetkilileri, 
kar yağışlarının 
birkaç gün daha 
devam edeceğini, 
hafta sonuna doğru 
yurdu terk edeceğini 
söyledi.
Bölgemizde de kar 
yağışları nedeniyle 
dün okullar 
Kaymakamlık 
kararıyla bir gün tatil 
edilidi, havanın biraz 
yumuşamasına 
karşın buzlanma 
nediniyle bugün de 
ilköğretim okulların
da ve orta dereceli 
okullar bir gün daha 
tatil edildi.
YOLLAR DEVAMLI 
TUZLANIYOR 
Kar yağışının başla
masından sonra 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü ekip
lerinin 24 saat 
görev yaparak, 
ilçenin içinde ve 
Manastır ile 
Hisartepe 
Mahallelerinde yol
ların kapanmaması 
ve buzlanmaması 
için devamlı tuz 
döküldüğünü 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, “Kar 
yağışının ilk 
gününde ekiplerimiz 
yollara bin 100 çuval 
kalın tuz döktü.
Bugünde tuzlama 
çalışmaları gün 
boyunca devam 
ediyor.

Çarşı Meydanındaki havuz dün yağan karla beyaza 
büründü. İlçe içine düşen kar temizlenirken, yük-

Gemlik ve İstanbul’da okullar 
bir gün daha tatil edildi.

buzlanma nedeniyle 
aksadığı 
bildirilirken, gerek
siz gezilerin ertelen
mesi istendi.
Dün, Yalova’dan 
Gemlik ve Bursa 
yönüne gelmek 
isteyen araçlar bir 
TIR’ın devrilmesi 
sonucu saatlerce 
yolda bekledi.
Orhangazi içine 
kadar yolun

sek yerlerde yağan kar çocukların sevindirdi. tıkandığı bildirildi.
İlçenin bilhassa yük
sek semtlerinde don 
tehlikesine karşı, 
önlem alıyoruz. Yine 
de vatandaşların kar 
şartlarına göre ara
balarında kar tipi 
lastik ve zincir 
bulundurmaları 
gerekiyor.
Şu anda Gemlik 
içinde ve çevresinde 
trafiğe kapalı yolu
muz yok.” dedi.
KÖY YOLLARI 
DEVAMLI AÇIK 
TUTULMAYA 
ÇALIŞILIYOR 
Öte yandan pazar 
günü başlayan kar 
yağışları nedeniyle 
yolların kapanma
ması nedeniyle il’- 
den getirtilen grey
derler ile kar temiz 
leme çalışmalarının 
devam ettiği ancak, 
bilhassa Haydariye, 
Selimiye, Güvenli, 
Adliye, Fındıcak, 
Cihattı, Şahinyurdu 

köylerinde kar temiz 
leme çalışmaların
dan sonra yolların 
yeniden kapandığı 
bildirildi.
İlgililer ana yolların 
açık tutulmaya 
çalışıldığını, bu 
nedenle ulaşımın 
aksatılmadığına 
dikkat çekerlerken, 
ara sokaklarda 
biriken karların don 
sonucu buzlanması 
ile tehlike arzettiği 
bildirildi.
İlgililer, mümkün 
olduğunca özel 
araçlarla trafiğe 
çıkılmamasını sağlık 
verirlerken, araçlar
da zircir, takoz, çeki 
halatı bulundurul
masını da istediler. 
Gemlik Bursa kara 
yolunda trafikte hiç 
aksama yaşan
mazken, Yalova 
Gemlik arasında bil
hassa Yalova yolun
da trafiğin kar ve

Yolda olanlar 
Gemlik’e gelebilmek 
için saatlerce yolda 
mahsur kaldıklarını 
söylediler.
Öte yandan, İstanbul 
Valisi Muammer 
Güler, sabah saat
lerinde beklenen çok 
kuvvetli don ve 
buzlanma nedeniyle 
İstanbul'daki ilk ve 
orta dereceli 
okulların bugün de 
tatil edildiğini 
bildirdi.
İlçemizde bugün 
okulların açılmasına 
beklenirkensokak 
aralarında meydana 
gelecek buzlanma 
lara dikkatte alınarak 
okullar bugün de 
tatil edildi, öğrenci
lerin okula buzlanma 
nedeniyle çocukların 
düşerek kırıklara 
neden olmaması için 
öğrencilerin ve 
velilerin dikkatli 
olması istendi.

Dernekçilik - Particilik...
Ulusal gazetelerden ziyade yerel gazete 

lerde sık sık kalabalık resimler görürsü 
nüz.

Bilmem hangi dernek veya siyasi bir 
partinin yeni kurulan yönetim kurulu, baş 
kanları ortada etrafında bir çelenk gibi 
yönetim kurulu görüntüleri ile poz verirler 
ve bu görüntünün yerel gazetede yayın
lanması

onları mutlu eder,ödevlerini yapmış 
olmanın huzuru ile bir müddet görünmez 
ler..

Daha sonra kurulmuş dernekleri, kuru
luşları, gazete idarehaneleri ziyaretler 
başlar. Öğleden sonraları yapılan hanım 
günleri gibi veya sıra günleri gibi biri bi 
rine ziyaretler ve okşayıcı sözlerle yanı 
nızdayız mesajları verilir.

Sonra da para kazanmak için verilen 
yemekli toplandı..

Dikkat edilirse bu derneklerin başında 
çok zaman, bu işleri bilen, daha önce der 
neklerde çalışmış, dernekçilik veya partici
lik tecrübesi olanlar vardır.

Bakarsınız bir partide çalışmış hatta yıl
larını vermiş kişi veya kişiler başka partiye 
geçmiş veya yeni bir partinin yönetiminde 
çalışıyor ,çalışmak ne demek başkan ol 
muş.

Sonra da bir yemekli toplantılarında gö 
bek atıyor..

Beyler, paşalar, dernekçiler, particiler 
ayıp olmuyor mu ?

Oyun oynamaya, göbek atmaya merak
lısınız tamam, tamam da sözde temsil 
emeye çalıştığınız fikirlere, prensiplere, on 
lar için çalışacağınızı, mücadele ortaya ko 
yacağınız söylediğiniz, deklare ettiğiniz 
halk grubuna, meslek grubuna ayıp olmu 
yor mu ?

Adam aç, açık, işsiz evine akşam ek 
mek götürmenin derdi içinde, sende bu 
nun için kurulduğunu söylüyorsun,onların 
isimlerini taşıyorsun ama dertlerden 
bihaber gülüyorsun, oynuyorsun, göbek 
atıyorsun.

Senin yerin o gazinolar, restoranlar, kon 
ferans salonları değil, onların mahallesi - 
sokakları, evleri mutfakları olmalı..

Sen göbek atarken, o garibanların için 
de bulundukları zavallılık hiç aklına geliyor 
mu ?

Dertlerine çare olabiliyor musun?
Ben zannetmem diyorum.
Kendin çalıp kendin oynuyorsun..
Bırakın bu eskimiş usulleri, çocuklar 

gibi dernekçilik - particilik oyunları oyna
mayın.

Geçti o günler..
Halkın arasına girin. Biraz yorulun, ter

leyin, hayatın hiç de sizin zannettiğiniz gibi 
olmadığını artık anlayın.

Bilhassa particilere sesleniyorum, onun 
için hep kaybediyorsunuz.

Kaybetmeye de devam edersiniz.
Sözüm bu işleri böyle yapanlara.. 
Kızmak yok.
Sizlere işin doğrusunu göstermeye 

çalışıyorum.... Anlarsanız..

KAŞEDE BEKLEMEKYOK 
KALİTELİ KAŞELER

—UYGUN FİYATLARLA 
QİSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez O-fse-t
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Hacı İzzet Camii'ne morg dolabı alındı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçenin en büyük ve 
modern camisi 
olarak ibadete 
açılan Hacı izzet 
Camii'ne iki kişilik 
morg dolabı alındı. 
Orhangazi caddesi 
Cevizli sokakta 
geçtiğimiz yıl 
Aralık ayında 
ibadete açılan 
1500 kişilik Hacı 
izzet Camii'nde 
çevre düzenlemesi 
yapılırken halkın 
büyük ihtiyacı olan 
sıcak sulu gasilhane 
yapımının ardından 
Morg dolabı alınarak 
yerleştirildi.
500 metrekare 
kapalı alan üzerine 
yapılan ve Gemlik'in 
en büyük camii olan 
Hacı İzzet Camii, 
üç katlı ve modern 
görünümüyle 
mimari örneğinin 
özelliklerini taşıyor. 
Dernek başkanı 
Fahri Şengün ile 
yönetim kurulu 
üyesi Mevlüt 
Kanbur ve Cami 
İmamı Mehmet Can, 
hayırsever insan
ların bağış ve 
yardımlarıyla

Kar yağdı Gemlik güzelleşti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bu yıl ilk kez yerleri 
tutarak yağan kar, 
ilçenin görüntüsünü 
de beyaza boya
yarak güzel bir 
görünüm verdi. 
Okulların bir gün 
tatil olmasıyla 
evlerinde kalan 
öğrenciler kar 
şağışının olduğu 
zamanlarda ise 
evlerinin önünde 
kar topu oynayarak 
eğlendiler.
İlçenin içinde 
başlayan kar öbek
leri ise temizlik işçi
leri tarafından 
küreklerle temi
zlenerek insanların 
kaldırımlarda 
rahat yürümeleri 
sağlandı.
Öte yandan serbest 
bölgeden yük alan 
fırların zincir tak- 
mayışı nedeniyle 
yolda kalarak 
servis araçlarının 
yolunu kapamaları 
ise işlerine giden 
çalışanları zor

camiye alınan 
morg dolabının yine 
hayırsever kişiler 
tarafından alındığına 
dikkat çekilirken 
çevre halkının bu

konudaki sıkın
tılarının da gider
ildiği belirtildi. 
Kadın ve erkeklerin 
ibadet için ayrı 
girişlerinin bulun

durumda bıraktı. 
Birçok işçi yürüy
erek ulaşmaya 
çalıştıkları işyer
lerine gitmekte 
zaman kaybed
erken kar 
yağışının güzel
liğinin yanı sıra 
zorlukları da aynı 
anda yaşanmış 
oldu.

duğu caminin tüm 
cephesinin cam 
seramik ile kaplan
ması Hacı İzzet 
Camii'ne ayrı bir 
güzellik veriyor.

Gemlik'e yeni 
noter alandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 2. Noterlik 
görevinden İstanbul 
Beyoğlu 29. 
Noterliğine atanan 
Şükran
Tüfekçioğlu'nun 
yerine İskender 
Çivrilli atandı.
Ahmet Dural 
Meydanı Akmanlar 
İş Merkezinde bulu
nan Gemlik 2. 
Noterliğine atanan 
İskender Çivrilli ilç
eye gelerek 
görevine başladı.

Bursa’da kimsesizler 
sıcağın tadını çıkarttı
BursalI evsiz ve 
kimsesizler, sıcak 
yuva özlemini, kış
tan kışa, 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
donma olaylarını 
önlemek amacıyla 
oluşturduğu barın
ma evinde gideriy
or. İki gündür etkili 
olan kar yağışı ve 
soğuk hava 
nedeniyle polis ve 
zabıta ekipleri şehir 
genelinde metruk 
binalarda, banka
matiklerde ve 
sokakta kalan kim
sesizleri toplayıp 
barınmaevine 
götürüyor. Şu an 
barınmaevinde 130 
kişi kalıyor. 
Kimsesizlerin her 
türlü ihtiyacı 
karşılanıyor. 
Belediyenin sokak
ta kalan vatan
daşların ağır kış

Bilecik ili Pazaryeri 
ilçesinde 5 yıldan 
bu yana Noterlik 
yapan Çivrilli, daha 
önce de Afyon 
ilinde serbest 
Avukatlık yaptı.
Gemlik'e yaz 
aylarında tatil için 
bir ok kereler 
geldiğini ve 
yabancılık 
çekmediğini ifade 
eden İskender 
Çivrilli, 43 yaşında 
ve evli bir çocuk 
babası.

koşullarından etk
ilenmemesi için 
Köy Hizmetleri eski 
İl Müdürlüğü 
binasında kurduğu 
barınma evi bir 
buçuk aydır sokak
ta kalanlara ev 
sahipliği yapıyor. 7 
yıldır soğuk kış 
günlerinde ihtiyacı 
olanların barınma 
ve gıda ihtiyacını 
karşılayan barınma 
evi, kimsesiz 
müdavimlerinin 
yanı sıra belediye 
ekipleri ve güvenlik 
güçlerince sokakta 
bulunarak getirilen 
konuklarını ağırlıy
or. Barınma evinde 
geceleri bir doktor, 
gündüzleri de bir 
doktor ve bir 
hemşire sağlık 
hizmeti veriyor, 
kapıda sürekli bir 
ambulans hazır 
tutuluyor.
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Kar
Kar, her çocuğun içindeki 

mutluluktur.
Kar gören çocuğu durdura

mazsınız.
Ben de çocuklarımı durdu

ramadı m.
Barış, rahatsız olmasına kar 

şın, karların üzerine atılıp bize 
kar topu atmaktan kendini ala
madı.

Yapma, etme dememiz işe 
yaramadı.

Kar, insanın ruhuna bir coş 
ku veriyor olmalı.

Beyazın saflığı ve temizliği, 
insanın içini kaynatıyor.

Çekicilik veriyor..
Kendine çekiyor insanı...
Bu madalyonun bir yanı.
Bizim ülkemizde kar faciayı 

da yanında getiriyor.
Başta ulaşım duruyor.
Yollarda kalıyorsunuz.
Perişan olmak bir yana, si 

nir sisteminiz de bozuluyor. 
Bizim bölgemiz pek kar görme 
diği için benkide bize hoş ge 
liyor karın yağışı..

Şiirimsi ve romantik duygu
lara neden oluyor.

Bizi çocukluğumuza götürü 
yor.

Ama, yılın 6 ayı kar altında 
geçen, soğuk sıfırın taltında

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

30 tara varan illerimiz var.
Aylarca kar nedeniyle kapa 

nan yollar, ulaşılamayan köy
lerimiz var.

Bu insanlar kışa yazdan 
hazırlıklı olmasalar ölür gider
ler.

Devlet bunlara yetişemiyor..
Doğa, yeri geliyor devlete 

hükmediyor.
Karın bir de tipisi var.
Güzel yağan kara diyecek 

yok.
Ama tipi var ya tipi..
İşte o, yaşamı felç ediyor.
Tipiye yakalandın mı bittin 

demektir.
Tipiden daha kötüsü de 

çığ..
Televizyonlarda görüyoruz.
Falan köye çığ düştü bir 

aile yok oldu diye..
Gençekten tepenize bin

lerce ton ağırlığında üşen kar 
altında ne yaparsınız.

Kaç gün dayanırsınız o 
soğuya?

Tanrı korusun.
Kimsenin başına vermesin.
Kar ve tipi Türkiye de yaşa 

mı felce uğratmış..
Bu hep böyle oluyor.
Adam gibi kar yağmaya baş 

ladı mı, yaşam duruyor.
Okullar tatil, resmi daireler 

tatil, yollar kapalı eve 
ki/etlenip kalıyorsunuz.

Programlar alt üst.
Ekonomi duruyor..
Huzur kaçıyor.
Ya da yakacağınız yoksa, o 

zaman tamamen yandınız.
Ben yazıma başlarken, karın 

sevimli yüzünü gösterdim 
size..

Bunlar ise çirkin tarafları.
Benim ülkemde alt yapı 

yetersizliği olunca kar facia 
oluyor.

Yıllar önce Almanya ile bazı 

ticari ilişkilerimiz olmuştu. 
1981 yılının Aralık ayında Dört 
mund kentine mal götürdük.

TIR’ın gelmesini bekliyoruz.
Günlerce gelmedi TIR. Biz, 

bin Hayım ’m( bekar pansiyo 
nu) altında depo tutmuş bek
liyoruz.

Kar yağışı başladı. Hem 
dene kar.

Bizdekilere benzeyen tipten 
değil.

Her biri bir yapram gibi dü 
şüyor gökyüzünden.

Düşüyor ama yolda eriyip gi 
diyor.

Aklım almıyor.
Ne trafik kapanıyor, ne yol

lara tuz dökütlüyor..
Sonra, orada yıllarca otu

ranlara bu neden böyle diye 
soruyorum.

Meğer yolların altlarından 
kentin ısıtma sistemleri geçer
miş.

O zamanlar, bizim bir kentin 
bir merkezden ısıtılması aklı 
mızdan bile geçmezdi.

Yani yollarda ısınırmış.
Kar, az gelişmişleri daha faz 

la vururken, gelişmiş toplum- 
lara etkisi daha az oluyor.

Kim ne derse desin, ben 
yine de karı seviyorum.

ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ

KLİMA - SEBİL - BUZ MAKİNESİ

ORECrN Galanz
CALO/JECL/MA ° KOMBİ

YETKİLİ BAYİ -MONTAJ i SERVİS

TSO'da pazarlama te ijtei 
ilikleri eiitiıııi imle» ii

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 27 
Şubat 2008 Çarşam
ba günü ABIGEM 
Kocaeli işbirliği ile 
üyelerine yönelik 
ücretsiz olarak 
"CRM Odaklı 
Pazarlama ve 
Müşteri İlişkileri 
Yönetimi" konulu 
eğitim toplantısı 
düzenledi.
ABİGEM eğitmen
lerinden yalçın Gür 
tarafından 1 gün 
süreyle verilecek 
olan eğitim 
süresince katılım
cılara “Pazarlama 
Nedir? Satış Nerede 
Başlar? Müşteri 
ilişkileri yönetimin
den ne anlıyoruz

EĞİTİM DUYURUSU:
CRM ODAKLI PAZARLAMA 
ve MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 
YÖNETİMİ

CRM-Özel Müşteri 
ilişkileri yönetimi 
nedir?” gibi soru
ların cevapları eğit
men tarafından su 
nulacak.
27 Şubat 2008 
Çarşamba günü 
saat 09.00 ile 17.00 
arasında bir gün 
süreyle verilecek 
eğitim Ticaret ve

Sanayi Odası 
Toplantı salonunda 
yapılacak.
Eğitim toplantısının 
kontenjan sayısı 20 
kişiyle sınırlandın 
lirken eğitimin son
rasında katılımcı 
lara ABİGEM 
tarafından katılım 
sertifikası 
verilecek.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Doğan Holding
Tekel'e tekli! verdi

Norveç işçi alimim nasıl yapacak

Doğan Holdingin 
TEKEL ihalesine 
ortak girişim grubu 
olarak bugün teklif 
yerdiği bildirildi. 
İşte, Doğan 
Holding'in ortakları.. 
Doğan Holdingin 
TEKEL ihalesine 
ortak girişim grubu 
olarak bugün teklif 
verdiği bildirildi. 
Doğan Holdingden 
Borsaya gönderilen 
yazıda, şöyle 
denildi: 
"TEKEL'in sigara 
üretim işiyle ilgili 

varlıklarının 
özelleştirilmesi 
amacıyla gerçek
leştirilecek olan 
ihaleye, ilgili 
şartname hükümleri 
çerçevesinde 
CVCI Luxembourg 
Holding S.A.R.L 
ve TUTSAB TEKEL 
ve Gıda Ürünleri 
Toptan Satıcılar 
Birliği Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. iie 
oluşturduğumuz 
ortak girişim 
grubu olarak teklif 
verilmiştir.

Norveç’in 
Türkiye'den 100 bin 
kişilik iş gücü 
talebinde olduğu 
açıklamaları işsiz ve 
daha iyi bir iş arayan 
kişiler için umut 
oldu. Peki bu ülkeye 
nasıl gidilecek? 
İşte yanıt: 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR), Norveç 
çalışma Bakanlığının, 
"Türkiye'den iş gücü 
getirme planı 
olmadığını" açık
ladığını duyurdu. 
İŞKUR'un II 
Müdürlüklerine gön
derdiği ve kurum 
binalarındaki 
panolara asılan 
"Norveç Çalışma 
Bakanlığından Resmi 
Duyuru" başlığını 
taşıyan duyuruda, 
Norveç Çalışma ve 
Sosyal Kapsama 
Bakanı Bjarne Hakon 
Hanssen'in, "Norveç 
iş gücüne ihtiyaç 
duyuyor olsa da 
Norveç hükümetinin 
bir kısım Türk 
medyasında belir
tildiği gibi 
Türkiye'den işçi 
getirme planı yok" 
dediği kaydedildi. 
Hanssen'in, 
"Türkiye'den vasıflı 
işçi alimini gerçek
leştirme görevinin

Norveçli firmalara ait 
olduğunu söylediği" 
belirtilen duyuruda, 
"Bakan, Norveç'te iş 
arayan kimselerin 
ilgili eğitime 
(mühendislik ya da 
zanaatkarlık gibi) 
sahip olmaları ve 
çalışma iznine 
başvurmadan önce 
somut bir iş teklifi 
almış olmaları gerek
tiğini belirtti" 
ifadelerine yer verildi. 
Çalışma izni için 
gerekli kriterlerle 
ilgili daha fazla bil
ginin Noryeç 
Göçmen İdaresinin 
web sayfasında mev
cut olduğu, ilgili 
bağlantıya 
http://www.udi.no/te 
mplates/Tema.aspx?i 
d=4479 adresinden 
ulaşılabileceği 
belirtildi.
-BAŞVURU ŞART
LARI VE SÜREÇ- 
Kurumun, Norveç 
Göçmen Bürosundan 
alınan bilgilere 
dayandırarak yaptığı 
bir diğer duyuruda 
da bu ülkede herhan
gi bir işte çalışa
bilmek için çalışma 
izninin şart koşul- 
duğu, 3 aydan sonra 
da oturma izni alın
ması gerektiği belir
tildi.

Başvuracaklarda 
üniversite mezunu 
olma ya da mesleki 
lise veya dengi bir 
okulda en az 3 yıllık 
mesleki eğitim almış 
olma şartı aranacağı 
ifade edilen duyuru
da, profesyonel 
tecrübenin önceki 
işveren tarafından 
güven mektubu ile 
belgelenmesi, başvu
ru yapılan şirketin 
resmi belgeyle 
başvuran kişi adına 
konsolosluğa istekte 
bulunması da 
isteniyor.
-BAŞVURU SÜRECİ- 
Gerekli şartları 
taşıyanlar tarafından 
her bir pozisyon için 
farklılık gösteren 
başvuru formu 
doldurularak vatan
daşı olunan ülke 
yetkililerince onay

landıktan sonra 
gerekli belgelerle bir
likte Norveç 
Konsolosluğuna tes
lim edilecek. Evraklar 
konsolosluk tarafın
dan incelenip her
hangi bir eksiklik 
bulunmaması duru
munda, çalışma izni 
çıkarılıp, vize işlem
lerine başlanıyor. 
Başvuru formu ile 
birlikte diploma 
ya da sertifika, 
önceki işveren 
tarafından imzası 
bulunan deneyimle 
ilgili bilgiler ve öz 
geçmişin yer aldığı 
CV, işverenin başvu
ruda bulunan adına 
yaptığı istek belgesi, 
başvuru ücretinin 
ödendiğine dair mak
buz, fotoğraf, pas
aport fotokopisi de 
teslim edilecek.

http://www.udi.no/te
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Bursa'da itfaiye eri Men döndü YaşamdanÇizgiler

Bursa'da bir plastik 
fabrikasında yangı
na müdahale eden 
itfaiye erleri, elektrik 
direğindeki patlama 
sırasında ölümden 
döndü. Elektrik kon
tağından çıkan 
yangın kısa sürede 
büyürken, tehlike 
atlatan itfaiye ekip
leri işyerinin arka 
cephesinden 
alevlere müdahale 
etmek zorunda 
kaldı.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Küçükbalıklı 
Mahallesi'nde'. . ‘-li 
Hikmet Uygur'a ait 
içinde plastik ham 
madde bulunan fab
rika sabaha karşı 
yandı. Yangın, korku 
ve paniğe neden 
oldu.
Kar yağışına rağmen 
kısa sürede olay

IHaİ'ıla to ialnılıiı 2 rteyi aştı
Türkiye'nin Önemli 
Kış Turizm 
Merkezlerinden 
Uludağ’da Bu Sabah 
Yapılan Ölçümlerde 
Kar Kalınlığının 
2 Metreyi Aştığı 
Bildirildi.
Türkiye'nin önemli 
kış turizm merkez
lerinden Uludağ'da 
bu sabah yapılan 
ölçümlerde kar kalın
lığının 2 metreyi 
aştığı bildirildi.
Uludağ Meteoroloji 
İstasyonu yetkilileri, 
sabah yapılan ölçüm
lerde kar kalınlığının 
205 santimetreyi bul
duğunu belirtti.
Hava sıcaklığının 
eksi 14 derece 
olduğu Uludağ'da kar 
yağışının gün boyu 
devam etmesinin 
beklendiği kaydedil
di.
Yetkililer, görüş 
mesafesinin kar 
yağışını nedeniyle 
zaman zaman 
kapandığını belirtti. 
Dün gece saatlerinde 
kapanan Bursa- 
Uludağ yolu ise 
trafiğe açıldı.
Yetkililer, sürücülerin

yerine gelen itfaiye 
ekibi, alevlere müda
hale etmek isterken, 
işyerinin önündeki 
elektrik tellerinin 
patlaması sonucu 
zor anlar yaşadı.
Patlama sırasında 

zincirsiz yola çıkma
ması uyarısında 
bulunuyor.
Bursa'da, kar yağışı 
nedeniyle bir gün 
süreyle okulların tatil 
edilmesi çocukları 
sevindirdi. Kar tatilini 
fırsat bilen çocuklar 
sokaklara dökülüp 
kayak yaparken, aşırı 
buzlanma nedeniyle 
araçların yollarda 
kaldığı görüldü. 
Bursa'da 2 gündür 
etkili olan kar yağışı 
nedeniyle okulların 
bir gün süreyle tatil 
edilmesini fırsat 
bilen çocuklar şok
lara döküldü. Kar 
topu oynayan ve 
kayak yapan çocuk
lar karın keyfini 
çıkardı. Sürekli kar 
yağmasını ve tatil 
olmasını dileyen 
çocukların aksine, 
kar yağışından 
şikayetçi olanlar da 
vardı. Buzlanma 
nedeniyle insanlar 
yollarda yürümekte 
zorlandı. Kimi evlerin 
bacalarında ise uzun 
buz sarkıtları oluştu. 
Buzlanma nedeniyle 
çok lüks araçlarda

oluşan
şelalerden güçlükle 
kaçan itfaiye ekip
leri, aracı geri geri 
çıkartarak işyerinin 
arka cephesinden 
yangına müdahale 
ettilerAlevlere köpük 

€L€MAN ARANIYOR

yollarda kaldı.
Patinaj yapan araçlar 
vatandaşların 
itelemesiyle kur
tarıldı.
Meteoroloji yetk
ililerinin verdiği bil
giye göre, şehir 
merkezinde kar kalın
lığı 23 santim olarak 

ve suyla müdahale 
eden çok sayıda 
itfaiye ekibi, yangını 
2 saatte kontrol altı
na alabildi. İtfaiye ve 
polis olayla ilgili 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı.

Özgür KARAKAYA 
iletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com 
Özgürlük üzerine

Özgürlük insana ilişkin hakları da içine 
alan evrensel bir kavramdır. Yaşamı 
bütünüyle yaşayabilmek ve algılayabilmenin 
adıdır. İnsanla ilgili değerleri bilimsel bir açı
dan açıklamak özgürlük ile mümkündür. 
Özgür olmak, bilinçli olmayı, sorgulamayı, 
boyun eğmemeyi beraberinde getirir. Özgür
lüğün yolu; şartsız kabul etmemekten geçer. 
Gerçeğin araştırılması özgürlükle ile 
mümkündür. Ezberci anlayış kısırlığı getir
erek; insanın kişiliğini öldürür. Bilim, dino
zorların yeryüzünden yok oluşların nedeni 
olarak gövdelerin aşırı derecede büyümeleri 
ve beyinlerinin küçülmesi olarak açıklamak
tadır. İnsanoğlunun bu dengesizliğe 
düşmemesi, özgürlük içinde, medeniyetle 
beraber beynini geliştirmesiyle mümkündür. 
Gerçekten de bilim ve teknolojiyi, insanı ve 
doğayı yok eden silah yapımında kullanmak 
akıllılık mıdır? İnsanın aklı, özgür ortamda 
geliştikçe ülkeler savaştan ve silah yapımın
dan uzaklaşacaklardır.

Özgür düşünce anlayışı, çoğunluğun ezici 
gücüyle farklılıkları törpülemek ve söküp 
atmak isteyenlerin amaçlarına ters düşmek
tedir. Çünkü onlar sadece kendileri gibi 
düşünenlere özgürlük vermek istemekte
dirler. İnsanı sınırlayan çerçeve anlayışının 
da özgürlükçü bir yapıda olması mümkün 
değildir. Bu olsa olsa özgürlük denilerek 
özgürlüğün içini boşaltma gayretidir. 
Çağdışı anlayışın temsilcisi olan bazı guru
pların çalışmaları neticesinde, kadın erkek 
eşitliği ve kadınların özgürlüğü konuları, ne 
yazık ki, kadının başını bağlama özgür
lüğüne dönüştü. Oysa baş bağlayarak özgür 
olunmaz. Turbanı üniversiteye yerleştirme 
yönündeki çabalar da ülkemizdeki 
emperyalizmin işbirlikçilikleri ile gericiliğin 
ortak hareketidir. Toplumsal yaşamda 
özgürlüklerin herkes için olduğunun farkına 
varılmalı ve bilimsel aydınlatma faaliyetleri 
yaygınlaştırılmahdır. Aslında, özgürlük, 
aydınlıktan yana olabilmektir.

Özgürlük, insanı bir kuş gibi uçuran kanat
lardır. Gökyüzünün ve denizin maviliği 
özgürlükle özdeşleştirilir. Bir düşünün, bir 
muhabbet kuşunun özgürken ötüşü ile 
esirken ötüşündeki farkı. Özgürlük bağımsı
zlıktır. Özgürlük canlıların yaşam sevincinin 
kaynağıdır. Bu gerçek insanlar için de 
geçerlidir. Toplamların gerçekleri 
öğrenebilmesi ve değişiklikleri takip ede
bilmesi özgürlük ile mümkündür.

Devamı yarın...

ölçüldü. Hava sıcak
lığının -3 derece 
olduğu kentte, sıcak
lığın gece -6 dere
celere düşmesi bek
leniyor. Yetkililer kar 
yağışının görülmeye
ceğini, ancak gece 
buzlanma olabileceği 
uyarısında bulundu.

Bünyemizde çalışacak 
BflYflN ELEMAN 

aranıyor.
YATAŞ

Salhane Cad. Ho: 11- GEMLİK 
Tel: 0.224 514 70 77

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozgkara@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MEB'de şok istifa

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. İrfan 
Erdoğan, Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik ile 
yaptığı iki görüş
menin ardından 
görevinden istifa 
etme kararı aldı. 
MEB Talim ve 
Terbiye Kurulu 
Başkanlığı'm 
12 Mayıs 2006 
tarihinden bu yana 
sürdüren Prof. 
Dr. Erdoğan, 
görevinden istifa 
etme kararı aldığını 
açıkladı. Erdoğan

konu ile ilgili 
ANKA'ya yaptığı 
açıklamada, söz 
konusu kararı bu ay 
içerisinde Bakan 
Çelik ile 
yaptığı iki görüş
menin ardından 
verdiğini bildirdi. 
Erdoğan, bugün 
itibari ile izine 
ayrılacağını 
kaydederken, 
istifa mektubunun 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül 
tarafından onayla
masının ardından 
İstanbul Üniversite- 
si'ndeki görevine 
yeniden döneceğini 
açıkladı.

ÖSS ve YDS'ye başvuru tarihleri
öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) ve 
Yabancı Dil 
Sınavı'na (YDS) 
başvurular, 3 Mart 
Pazartesi günü 
başlayacak. 
Alınan bilgiye göre, 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), ÖSS ve 
YDS'ye başvuru tari
hini 3 M art-7 Nisan 
2008 olarak belirledi. 
ÖSYM, sınav ücret
lerini bu yıl artır
madı. ÖSS'ye gire
cek adaylar 40 YTL 
sınav ücreti ödeye
cek. YDS'ye katıla
cak adaylar da ÖSS 
için yatıracakları 
ücretten ayrıca

10 YTL daha 
ödeyecekler. 
Adaylar sınavlara 
başvuru merkezleri 
aracılığıyla başvura
bilecekler. Lise 
müdürlükleri, ÖSYM 
Sınav Merkezi 
Yöneticilikleri ve 
ÖSYM büroları 
başvuru merkezi 
olarak görev 
yapacak. Adaylar, 
eskiden olduğu gibi 
sınav ücretini 
yatırdıktan sonra 
başvuru merkez
lerinden randevu 
alarak başvuru 
yapabilecekler. 
Liselerde eğitim- 
öğretim süresi 4 yıla 
çıktığı için bazı lise

türlerinde bu yıl 
mezun verilmeyecek 
olması nedeniyle 
ÖSS'ye başvuru 
sayısı geçen yıla 
göre az olacak. 
Genel liseler ile 
hazırlık sınıfı bulun
mayan anadolu ve 
fen liseleri bu yıl 
mezun vermeyecek. 
2008-ÖSS'ye 1 mily

on 200 bin civarında 
adayın katılacağı 
tahmin ediliyor. 
ÖSS'ye geçen yıl 
yaklaşık 1 milyon 
640 bin aday 
başvurmuştu. 
ÖSS 15 Haziran 
2008, YDS ise 
22 Haziran 2008 
tarihinde gerçek
leştirilecek.

derslere 
"gazete" 
giriyor

Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı, İlköğretim 
Matematik, Fen ve 
Teknoloji, Sosyal 
Bilgiler ve Türkçe ders
lerinde konular 
işlenirken gazete kupür
lerinden yararlanılması 
kararı aldı. Kararın 
gerekçesinde, güncel

olayların ve güncel 
olaylarla ilgili gazete 
kupürlerinin sınıf 
ortamına getirilmesinin 
pek çok yararı olduğu
nun kabul edildiği belir
tildi. Gerekçede, der
slerde gazete kupür
lerinden yararlanmanın, 
"öğrenme ortamının ilgi 
çekici olmasını sağlaya-

cağı, konuyu örnek
lendirerek öğrencilerin 
öğrenmesini kolay
laştıracağı, vatandaşlık 
bilgi ve becerilerini 
geliştireceği, öğrenci
lerin gerçekler ile 
görüşler arasındaki 
farkı anlamasına 
olanak sağlayacağı 
belirtildi.

£

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

I

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi £_ _ __ !_ _ _ _ _ !_ _ _ _
ACILSATILIKveKIRALIMNIZİÇINBIZlARAYINIZ [

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 |

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 

Ma erde ÖZALP

c 
S

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 211

KAYIP
16 ZN 652 

Plakalı aracımın 
taşıt belgesi 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 

Hikmet CEYLAN

KAYIP
Amasya 

Suluova Nufüs 
Müdürlüğümden 

aldığım nüfus 
cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
İbrahim 

ÇALIŞKAN

Gemlik K&fez
»iiii«iiiiiiiuiihiium

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

DEVREN SATILIK 
veya KİRALIK DÜKKAN

Orhangazi Caddesi 
Çifte kahveler civarı 

(Lokanta veya hoşoM devir yepılıbilirj 
0.535 633 46 83 
0.224 525 08 12

ELEMAN ARANIYOR
KIRPART A.Ş. bünyesinde 

çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 
mezunu elemanlar alınacaktır. 

(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD.ŞTİ.

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22
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Düşünsel Boyut 

Yelda BAYKIZ 
e-mail: yeldabykz@gmall.com

Okuyucu şikayetleri 3
Sevgili Yelda BAYKIZ,
Gemlik Tedaş ile ilgili bir yazınız vardı. 

Çok beğenerek okumuştum. Aynı zaman 
da ince bir espriyle dokunuşlarınıza 
gülmüştüm. Kaç zaman geçti ve icraat 
olarak Öğretmen evinin oraya koskoca 
trafo koydular. Gören var mı bilmiyorum? 
İlçemiz için rezillik tablosu. Resmen pre
fabrik şeklinde koskocaman. Ben orda 
oturan bir vatandaşım. Burada ikamet 
eden herkesin ortak fikrini size yazıyorum 
Yelda Hanım. Olacak iş mi bu? Her 
cumartesi gelip kazdılar, ölçtüler biçtiler. 
En sonunda koskoca yapıyı oturttular, git
tiler. Hani yer altına alacaktı yetkililer 
elektrik kablolarını? Zaten eski sahilin 
hiçbir çekiciliği kalmadı(sizin de 
yazdığınız gibi). Arabalar, köpekler, apart
manların önlerindeki koca koca çalılar vs. 
Göz zevki sıfır oldu. Bir de bu trafo olayı 
hepimizin canını sıkıyor. Bombanın 
üstünde oturuyoruz. Ülke olarak zaten 
rastlantı yaşadığımız bu topraklarda 
yaşam tehdidi için her şeyi yerine getiriy
orlar. Yayınlarsanız herkesin isteğini yer
ine getirmiş olursunuz. Şimdiden 
teşekkür ederim efendim.

Selamlar
Emekli Öğretmen Yusuf Hal
Yazarın Nötu: Değeriı okurum s'a'âece 

Eski Sahil'de değil,bu trafonun aynısı 
Yeni Sahilde'de mevcut.

Yelda Hanım'a
Ben Elazığ'dan buraya 25 yıl önce 

taşındım. Ne güzeldi o zamanlar burası. 
Gemlik'i çok benimsedim. Serbest 
meslekle uğraştım uzun yıllar. Ekmek 
yedim buranın halkından Allah razı olsun. 
Emekli oldum ama kopamadım. Şimdi bu 
maili çocuğuma yazdırıyorum. Gemlik 
başka olmalıydı. Temizlik yok, çevre 
düzeni yok, yollar berbat. Ahhh keşke 
dönülse geçmişe de yeniden düzenlense 
her şey. Saygılarımı sunarım size Yelda 
Hanım kızım. Çalışmalarınızda sonsuz 
başarılar.

Bahtiyar Beniz
Yelda Baykız Hanımefendi
Benim şikayetim doğalgazla 

ilgili.Gemdaş, faturalarının okumasında 
yine keyfi davranmaya başladı Sistemi bir 
türlü oturtamadı. Bizim gibi aylıkçı olanlar 
için çok kötü oluyor. Düşüncelerinizi çok 
beğeniyorum.

Saygılarımla
Rumuz Burhan

ABONE OLDUNUZ MU?
■. . .. . . . . . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden SY.<.

* O TMç

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDEÛCRETSİZKESİMHİZMEIİMİZVARDIR

İsteyen müşterilerimizin 
Kurbanları uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel :5131i 48 Cep Tel: 0.532 779 91 94

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN

ELEMAN VE 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

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA
ÖLÜM BEKÇİSİ
MASKELİ BEŞLER KIBRIS

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

1 1.30 - 15.30 - 19.00
14.00 - 2 1.1 S
19.00 - 2 1 .OO

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

mailto:yeldabykz@gmall.com
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Terim FIFA'nın 
internet sitesinde
Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih 
Terim, Türkiye'de 
futbolun eğlencenin 
ötesine geçtiğini 
belirterek, "Futbol 
bizim tutkumuz" 
dedi. Milli Takımlar 
Teknik Direktörü 
Fatih Terim, 
Türkiye'de futbolun 
eğlencenin ötesine 
geçtiğini belirterek, 
"Futbol bizim tutku
muz" dedi.
Uluslararası Futbol 
Federasyonları 
Birliği'nin (FIFA) 
internet sitesinde 
Fatih Terim'le 
yapılan bir röportaj 
yayınlandı. Terim, 
futbolun Türkler için 
ne ifade ettiğinin 
sorulması üzerine, 
Türkiye'de futbolun 
eğlencenin ötesine 
geçip, ülke için bir 
tutku olduğunu 
belirtti.
Türk futbolunun 
uluslararası arenada 
tanınmasına iTTşki n 
bir soru üzerine 
Terim, (A) Milli 
Takım'ın uluslararası 
başarılarının, 1996 
yılında Avrupa 
Şampiyonası final
lerine katılmaya hak 
kazanmasıyla 
başladığını, bu 
dönemde yaratılan 
potansiyelin de

Fenerbahçe 36 maçtır yenilmiyor
Fenerbahçe'nin, 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi 2. turunda 
karşılaşacağı güçlü 
rakibi Ispanya'nın 
Sevilla takımına 
karşı en büyük 
kozu, Kadıköy'de 
ortaya koyduğu etk
ili performansı.
18 Şubat 2008 10:45 
Yazı boyutunu 
büyütmek için
Teknik direktör Zico 
yönetiminde iki 
sezondur Avrupa 
kupalarında yükse
len bir grafik çizen 
sarı-lacivertliler, 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'nda 
yaptığı son 36 resmi 
maçta yenilgi yüzü 
görmedi.
Kadıköy'deki son 

ülkeyi 2002 yılında 
dünya 
üçüncülüğüne 
taşıdığını söyledi. 
Milli Takımın 
amacının, tüm 
büyük karşılaş
malara katılmak 
olduğunu belirten 
Terim, 
Fenerbahçe'nin 
UEFA Şampiyonlar 
Ligi'ndeki 
başarısının da Türk 
futbolu için önemli 
olduğunu dile getir
di. Terim, Avrupa'da 
oynayan Türk fut
bolcularla ilgili bir . 
soru üzerine, 1996 
Avrupa Şampiyonası 
finalleriyle birlikte 
Türk futbolunda 
"devrim" olarak nite
lenebilecek bir man- 
talite değişimi 
yaşandığını, artık 
futbolculara kaybet
memeye çalışmanın 
değil, maçı kazan
manın öğretildiğini 
kaydetti.
Terim, bu değişimin. 
Türk oyunculara 
Avrupa yolunu 
açtığını belirtti. 
Türkiye'nin 2008 
Avrupa 
Şampiyonası'ndaki 
rakipleriyle ilgili bir 
soru üzerine ise 
Fatih Terim, FIFA 
dünya sıralamasına 
bakıldığında, 

yenilgisini Turkcell 
Süper Lig’de geçen 
sezonun 8. haftasın
da (1 Ekim 2006) 
Bursaspor'a (1-0) 
karşı alan sarı- 
lacivertliler, bu 
maçın ardından 
sahasında çıktığı 
22'si lig, 7'si Avrupa 
kupası ve 7'si de 
Fortis Türkiye 
Kupası olmak üzere 
toplam 36 maçta 
25 galibiyet ve 11 
beraberlik aldı. 
AVRUPA 
KUPALARINDA
10 MAÇTIR 

YENİLMİYOR 
Son 36 resmi maçın
da bileği 
bükülmeyen sarı- 
lacivertli ekibi, 
Kadıköy'deki son 10

Türkiye'nin rakip
lerinin son 2 yıldır 
dikkat çekici 
değişiklik yaşa
madığını söyledi. 
Şampiyonada, Türk 
futbolunun yükselen 
trendini devam 
ettirmeyi amaçladık
larını ifade eden 
Terim, Milli Takımda 
yetenekli oyuncu
ların bulunduğunu 
kaydetti. Terim, tur
nuvadaki favo
rilerinin sorulması 
üzerine ise 16 
takımın da şampiy
on olabileceğini, 
takımlar arasında 
fazla fark olmaması 
nedeniyle turnu
vanın şampiyonunu, 
küçük detayların 
belirleyeceğini ifade 
etti.
Türkiye'nin 2010 
Dünya Kupası'ndaki 
şansının sorulması 
üzerine de dünya 
kupası şampiyon

Avrupa sınavında da 
yenen olmadı. 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'nda 
10 maçlık bir 
yenilmezlik serisi 
yapan sarı-lacivertli 
ekip, son yenilgisini 
yine Şampiyonlar 
Ligi'nde mücadele 
ettiği 2005-2006 

larının Güney 
Amerika ve 
Avrupa'dan çıktığını 
hatırlatan Terim, bu 
turnuvada, artan 
potansiyelleri 
nedeniyle Afrikalı 
takımları eskisinden 
daha şanslı bul
duğunu söyledi. 
Ancak Terim, 
Dünya Kupasını 
son turnuvadaki 
gibi bir Avrupa 
takımının kazan
masını istediğini 
kaydetti.
Fatih Terim, 
"Oyunculuğu mu, 
yoksa teknik direk
törlüğü mü tercih 
edersiniz" sorusu 
üzerine de her şey
den önce futbolu 
sevdiğini, oynamak 
ya da oynatmanın 
kendisi için bir fark 
oluşturmadığını, 
oyuna aktif katıl
manın önemli 
olduğunu söyledi.

sezonunda İtalya'nın 
Milan takımına karşı 
4-0'lık skorla almıştı. 
Sarı-lacivertliler, 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'nda 
çıktığı son 10 
Avrupa kupası 
maçında 7 kez 
kazanırken, 3 maçta 
eşitliği bozamadı.

Beko Basketbol Ligi’nde

Beko Basketbol 
Ligi'nde 20. hafta 
maçları tamam
lanırken, ligde 
kalma mücadelesi 
veren Oyak 
Renault karşısında 
salondan 78-68 
galip ayrılan 
Beşiktaş Cola 
Turka, 35 puan ve 
averajla liderliğe 
yükseldi. 
Siyah-beyazlılar, 
ligde kalma 
mücadelesi veren 
Oyak Renault 
karşısında salon
dan 78-68 galip 
ayrılarak, Türk 
Telekom'dan lider
liği devraldı.
Ligde sahasında 
Mutlu Akü Selçuk 
Üniversitesi'ni 106- 
63 gibi farklı bir 
skorla yenen Efes 
Pilsen ise 35 puan 
ve averajla ikinci 
şırada kaldı. 
İzmir'deki karşılaş
mada Pınar 
Karşıyaka'ya bir 
sayı farkla 75-74 
yenilen 
Galatasaray Cafe 
Crown da 34 puan 
ve averajla 3. sıra
da kendisine yer 
buldu.
20. hafta sonunda 
34 puan ve averajla 
4. sırada bulunan 
Fenerbahçe Ülker, 
Alpella ile oynadığı 

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

UjSAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

mücadeleden 83-61 
galip ayrılmasını 
bildi.
Türkiye Kupası’nda 
mutlu sona ulaşan 
Türk Telekom ise 
Bandırma deplas
manında Banvit'e, 
125-87'lik çok farklı 
bir skorla mağlup 
olmaktan kurtula
madı. Başkent 
ekibi, yine 34 puan 
ve averajla beşinci- 
likte kaldı.
Ligin 20. haftasın
da oynanan 
maçlar, puan duru
mu ve 21. haftanın 
programı şöyle: 
Pınar Karşıyaka- 
Galatasaray Cafe 
Crown: 75-74 
Mersin Büyükşehir 
Belediyesi- 
Darüşşafaka: 88-83 
Beşiktaş Cola 
Turka-Oyak 
Renault: 78-68 
Casa TED Ankara 
Kolejliler-Kepez 
Belediye: 83-79 
Banvit-Türk 
Telekom: 125-87 
Efes Pilsen-Mutlu 
Akü Selçuk Üniver
sitesi: 
106-63 
Fenerbahçe Ülker- 
Alpella: 83-61 
Antalya 
Büyükşehir 
Belediyesi-TTNet 
Beykoz: 94-67

______
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Stres, hastalığa davetiye çıkarıyor
Davranış Bilimleri 
Uzmanı Kunter Kurt, 
stresin etkisini bir 
yıkım şeklinde göster
diğine dikkat çekerek, 
stres fırtınasına önlem 
alınmadığı takdirde 
insanlarda kalıcı ruh
sal veya fiziksel 
hastalıklara neden ola
bileceğini söyledi.
Kurt, yaptığı açıklama
da, stresten 
arındırılmış bir 
yaşamın söz konusu 
olamayacağını bildirdi. 
Stresin belli bir ölçüde 
"yaşamın zorlayıcısı" 
olarak gerekli olduğu
na işaret eden Kurt. 
"Ancak duygusal ve 
fiziksel dünyamızın 
zaman zaman 
karşılaştığı zor duru
mun kalıcı, olmaya 
başlaması halinde 
ciddi bir yıkım 
sürecine girilebilir" 
dedi.
Stresin, organizmanın 
tehlike içinde olduğu 
şartlar ve etkinlikler 
karşısında dengenin 
bozulduğunu ifade 
eden Kurt, "Stres, 
organizma üzerinde 
fizyolojik, 
biyokimyasal ve 
psikolojik tepkilere 
neden olmaktadır. 
Diğer anlamıyla stres, 
organizmanın dengesi
ni bozan ya da boz
abilecek etkenlerin 
tümüdür. Bu etkenler
den travmalar, aşırı 
sıcak ve soğuklar, 
gürültü ve çevre kirlil
iği, fiziksel, duygusal

gerilimler, iç've dış 
çatışmalar, psikolojik, 
çevre faktörleri ve 
kültürel değişimler 
sosyal etkenler olarak 
karşımıza çıkıyor" diye 
konuştu.
Stresin uzun sürmesi 
ya da saldırının 
bedence savuşturula- 
maması durumunda 
bireyin değişik sorun
larla karşılaşmasının 
kaçınılmaz olduğunun 
altını da çizen Kurt, 
şöyle konuştu: 
"Stres, sisteme giren 
ve sistemden çıkan 
madde, enerji ya da 
bilginin yetersizliği, 
aşırılığı ya da uyuşma
zlığı durumunda den
genin bozulduğu ve 
yeniden üyüîii yap
masına yönelik işaret
tir. Dengedeki geçici 
bozulmalar sistemi 
harekete götürür.
Hareket ve hareketsiz
lik bir denge 
halindedir. Stres yok
sunluğu durağanlık, 
eylemsizlik, yok olma 

veya ölümdür. Kronik 
stres, bedensel, ruh
sal, sosyal rahatsızlık 
ve hastalıklara yol 
açar. Olumlu stres 
düzeyi, hareketi, eyle
mi, motivasyonu 
sağlar." 
Organizmanın strese 
karşı anlık tepkiler 
gösterdiğini de anım
satan Kurt, bu tepkil
erden gözlenebilen 
tepkilerin kalbin 
hızlanması, el ayak 
soğuması, hızlı ve 
kesin soluklar, ellerin 
titremesi, kasların 
gerilmesi ve tuvalet 
ihtiyacı olarak şek
linde görüldüğünü 
söyledi. Kunter Kurt, 
gözlenemeyen tepki
lerin uiiyü* ûryânîaririin 
keskinleşmesi, adrenal 
bezleri kortizon artışı, 
troid hormonu artışı, 
seks hormonlarında 
azalma, endorfin sal
gılamasında artış, 
sindirim sisteminin 
yavaşlaması, kan şek
erinin ve koles

terolünün artışı, kalp 
atışının hızlanması, 
oksijen alımında artış, 
terleme ve tüylerin 
kalkması şeklinde 
ortaya çıktığını, kronik 
stresin ise kon
santrasyon bozukluğu, 
isteksizlik, uykusuzluk 
ya da aşırı uyku, aşın 
hareketlilik, iştahsızlık 
ya da aşırı yemek 
yeme, kanser ve ölüm 
gibi sonuçlarının 
görüldüğüne dikkat 
çekti. Stresli bir 
durumla başa çıkmaya 
çalışırken kişinin ken
disine olumsuz şeyler 
yerine olumlu ve man
tıklı şeyler 
söylemesinin yararlı 
etkisinin yadsınamay
acağını söyleyen Kurt, 
şunları kaydetti: 
"Olaylar karşısında 
gösterilen olumsuz 
tutumlara, saldırganlık 
ya da kayıtsızlık, 
sıkıntı ve gerilim hali, 
sinirlilik,, neşesi- 
zleşme, durgunlaşma, 
çökkünlük hali, dinlen
mekle geçmeyen 
yorgunluk, unutkanlık, 
irritabilite, korkulu 
rüyalar, karamsarlık, 
kendini küçük görme, 
yalnızlık hissi, 
yersiz suçluluk his
setme, organik açıkla
ması olmayan belirtil
er, uyku iştah bozuk
luğu, konuşma güçlük
leri, uykuda diş gıcır
datma, konuşma, 
gürültü ve sese karşı 
duyarlılığı örnek 
gösterebiliriz."

şunıı 
inken dikkat

Piyasada burun akın
tısı, burun tıkanıklığı, 
boğaz ağrısı, baş 
ağrısı ve öksürük gibi 
soğuk algınlığı belirti
lerine yönelik düzinel
erce ilaç bulunmak
tadır. Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Onur Kutlu, 
“Reçetesiz satılan 
ilaçları bebeklere ve 
3 yaşın altındaki 
çocuklara vermeden 
önce mutlaka dok
torunuza danışınız.” 
dedikten sonra, bu 
konu hakkında merak 
edilen sorulara 
cevap verdi:? 
En sık kullanılan 
soğuk algınlığı ilaçları 
hangileridir?
Öksürük şurupları... < 
Öksürük gece boyun
ca çocukların uyu
masına engel 
olduğunda oldukça 
can sıkıcı olabilir. 
Fakat öksürük her 
zaman akciğer kay
naklı olmayıp, çoğu 
zaman üst solunum 
yollarından geniz 
yoluyla aşağıya inen 
salgıların yaptığı irri- 
tasyon neticesinde 
gelişir. Böylelikle üst 
solunum yollarından 

gelen enfekte salgının 
alt solunum (akciğer
lere) inmesi önlenmiş 
olur. Vücudun bu nor
mal koruma refleksini 
durduran ilaçlar 
çocuklar için zararlı 
dahi olabilir.
Birçok reçetesiz 
satılan öksürük ve 
soğuk algınlığı ilacın
da öksürüğü azalta
cak/ rahatlatacak 
maddeler bulunur. 
Bu tür ilaçlar 
genellikle dekstrome- 
torfan ya da difen- 
hidramin ihtiva eder
ler. Çocuklarda 
öksürüğü yatıştırmak 
için kullanılan bir 
diğer madde de 
kodeindir.
Kodein ihtiva eden 
ilaçların bazıları 
reçetesiz satılsa da 
genellikle bu tür bir 
ilacı almak için reçet
eye ihtiyacınız olacak
tır. Bu tür ilaçlarla 
ilgili yapılan çoğu 
araştırma yetişkinler 
üzerinde yapılmıştır. 
Çocuklar üzerinde 
yapılan birkaç çalış
ma ise ilaçların her
hangi bir faydası 
olduğunu göster
memiştir.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 61 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi C4 7 ta nnOl r J4» UU

513 23 29
l 513 10 68

Sahil Dev. Hast,
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513,24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 617 33 94

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

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

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
613 18 46

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
613 23 25

513 45 21 -182
513 45 21 -111

Yalnyz 185

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz. 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_________ 514 17 00

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCANPETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ
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Balıkpazarı Mh. Yedievler Sk. 
Tel: 513 52 65-GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL ; 35 SAYI : 2983 

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 HH Igfi

ALÇI SIVA
CEPHE KAPLAMA ||g

OTOPARK & YEŞİL ALAN *---------

PVC PENCERE
BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 1 
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 Lensine alt oyun parkında çocuklannız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

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. I 
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

l60m2dublex daireye geniş seçenek. ; j

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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KEBAP &PİQE

Hizmete a çildi
" KeLaLiN LEZZETİNİN, hİZMETİN kâlİTESİylE bİRlEŞTİqİ ACİRES "

TibEl oteL I<arşisi GSM: 0.557 706 76 05
I Kuruluş:19731 BEYHANLAR 

OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. ”

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

mıbat 2008 Ç a rşa ın ba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA

Tel; 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Bursa İl Özel İdaresi, köy yollarını açmak için büyük mücadele veriyor

Kardan kapanan 255 köy yolu açıldı
Bursa Özel İdare karla mücadele ekipleri 16 Şubat günü başlayan kar yağışları nedeniyle 
Bursa İlinde, bin 530 kilometre yolda karla mücadele ediyor. Kar nedeniyle kapanan ve 
ulaşımı zorlanan yolların açılması için 12 grayder, 2 portatif kar makinası, 2 kar bıçaklı kam 
yon, 8 dozer ve kepçeden oluşan İl Özel İdaresi ekipleri 255 köy yolunu açıp ulaşımı sağladı.
Kar nedeniyle Bursa iline bağlı kapanan 
köy yollarının ulaşıma açılması için İl 
Özel İdaresi ekipleri yoğun çaba harcı 
yor. Yapılan açıklamada, bin 530 kilomet 
re yolda kar mücadelesi sürdürülüyor. 
Ekipler, 255 köy yolunu ulaşıma açar 
ken, 414 kilometre yolda ise kar müca 
delesi devam ediyor. Karla mücadele 
için İl Özel İdaresi’nin 50 personeli gece 
li gündüzlü çalışıyor. Haberi Sayfa 3’de

Savpa marketle hırsız rialai
Hırsızlıktan sabıkası 
olduğu öne sürülen 
Engin D. (31) Şaypa 
market içinde çaldığı 
pahalı parfümleri mon- 
tunun içine gizlerken 
koruma görevlisince 
yakalandı. Hab. 2’de

Güne Bakış akpet
Kadri GÜLER
kadri guler@hotmall.com

Dikkate alınmak.
Gemlik Körfezdeki köşemde, ilçemiz için 

yapılması bir kazanım olacak hizmetlere zaman 
zaman değiniyorum.

Bunlar daha çok kültür ve sanat içerikli 
konuları kapsıyor.

Belediye Başkanımız Mehmet Turgut, 
görmemezlikten geliyor sanıyordum ama yanıl 
mışım.

Benim köşemde üzerinde durduğum, Kent 
\ Müzesi, Anfitiyatro, Gemlik'İn kültürel değer
lerinin korunması gibi konulara kendi çabalarıy
la bazı çalışmalar yapmış. Devamı sayfa 5 'de

Dörtyol Mevki GemHk/Buna M0.224 513 30 33
Faks: 0.224 513 51 01 - 0.533 437 36 63

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ 

YAĞ DEĞİŞİMİ 
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK
YIKAMA MAKİNASI 

€VL€R€ V€ İŞV€RL€RİN€ 
VAKİT SERVİSİMİZ OLUP 

TELEFON AÇMANIZ YETEALİDİA.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmall.com
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Şaypa markette hırsız yakalandı
Yine türban

Yazıya Neyzen Tevfik'le başlayalım:
“Be hey dürzü

ne ararsın tanrı ile aramda
sen kimsin ki orucumu sorarsın
hakikaten gözün yoksa haramda
başı açığa niye türban sorarsın”

Dedikten sonra şu sıralar internet site 
lerinde dolaşan bir elektronik postadan alıntı 
yaparak yazımızı sürdürelim:

Hangi görüşten olursanız olun.... "Çocuk
larınız için nasıl bir gelecek istersiniz?"

Türkiye hoşgörü sahibi modern bir ülke. 
Türkiye'de bugün sünni, alevi, musevi, 
ermeni, rum, çerkez, kürt, laz ... vb. farklı 
geçmişlerden ve görüşlerden birçok insan 
bir arada yaşıyor.

Her biri kendisini Türk ulusuna ait hissedi 
yor. Türk ulusu bir bütündür. Türkiye nüfusu
nun yüzde 99'u müslüman, ama çoğu fanatik 
değil.

Fanatik İslamcılar ne yöne gidiyor?
Humeyni çarşafı zorunlu kıldı. Çarşaf giy 

meyenler işten atıldı, dövüldü.
Mollalar, birçok üniversiteyi kapattı.
'Amerikan emperyalizmi' bahanesiyle 

hükümeti tasfiye ettiler.
Aklı başında hiçbir Türk ilkokul çocuklarını 

gördüğünde cinsellik düşünmez!
Bu durumda ilkokuldaki kızınızın kapanma 

sı gerekli mi?
Günümüzde İran’da ilkokuldaki kızların dahi 

kapanması zorunludur.
Bu milletin evlatları hata yapınca, çezaları 

nasıl verilsin?
Kırbaçlama?
Taliban usulü dayak?
Endonezya üsülü sopa?
El Kesilmesi?
Recm-taşlanarak ölüm?
Fanatiklik bu cezaları getiriyor.
Onları istiyor musunuz?
Fanatik grupların sloganları:
İslam dünyayı yönetecek..
Demokrasi cehennerne git!
Yolumuz cihat..
Fanatikler açık konuşuyor duyuyor muşu 

nuz?
"Avrupa'ya cezasını Bin Laden yöntemiyle 

vereceğiz.
Asıl soykırıma hazır olun! "
Hazreti Muhammet'le ilgili karikatürlere biz 

Türkler de kızdık. Ancak kimseyi terörle teh 
dit etmedik!

Tarih boyunca fanatikler cadı deyip 9 mil 
yon kadını yaktılar.

Tarih boyunca fanatikler Haçlı seferlerinde 
milyonları katlettiler.

Fanatikliğin sonucu her dinde aynı: 
Zorlama
Nefret
Şiddet 
Ölüm
Türkiye hoşgörü sahibi modern bir ülke. 
Türkiye fanatikliği, karanlığı çoktan aştı. 
Türk ulusunun yeni bir ışık icat etmeye ihti 

yacı yoktur.
Türkiye'nin nüfusu müslüman. Müslüman 

nüfüslu diğer tüm ülkelere öncülük edecek 
kadar medeni bir ülke.

Onların önünde kalmalıyız. Geri adım atma 
yalım. Onlar bize yetişsinler.

"Türkler İslam'ı herkesten iyi kavramıştır." 
İnsanlarımızın duyguları din adına sömürül 

memeli.
Ey Türk kadınları!
Bugün din adı altında size fanatiklik satıl

maya çalışılıyor.
Çocuklarınızın geleceği İçin 
Siz izin vermeyin!

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dün saat 14.00 
sıralarında meydana 
gelen olayda daha 
önce hırsızlıktan 
sabıkası olduğu öne 
sürülen bir kişi 
Şaypa market içinde 
hırsızlık yaparken 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre; isminin 
Engin D. (31) 
olduğu öğrenilen 
şahıs İstiklal 
Caddesi üzerinde 
bulunan Şaypa 
Market'e müşteri 
gibi girerek 
Kozmetik ürünlerin 
bulunduğu stanta 
yöneldi.
Özellikle bayanların 
kullandığı ve pahalı 
ürünleri seçen 
Engin D. bunları 
üzerindeki mont'un 
ceplerine koyarken 
marketin güvenlik

sorumluları tarafın
dan fark edildi. 
Engin D.'nin yanına 
gelen güvenlik ekip
leri kendisini yakala
yarak polise haber 
verdiler.
Markete gelen polis 
ekipleri Engin D.'nin 
üzerinde yaptıkları 
üst aramasında yak

bayta< www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIRCA 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, 
iç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik 

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1. normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 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 2r~Fâxr51317 94

laşık 300 YTL 
değerinde kozmetik 
ürün olduğunu göre 
rek, sorgulanmak 
üzere marketin arka 
kapısından , 
çıkararak emniyete 
götürdüler.
Hırsızlıktan sabıkası 
olduğu öğrenilen 
Engin D.'nin İstan-

bul'dan geldiği ve 
adeta gezici hırsız 
konumunda gözüne 
kestirdiği kalabalık 
alışveriş merkez
lerinde hırsızlık yap
tığı anlaşılan Engin 
D. Sorgulamasının 
ardından bugün 
Adi iyeye, sevk 
edileceği öğrenildi.

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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Bursa İl Özel İdaresi, köy yollarını açmak için büyük mücadele veriyor

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Kardan kapanan 255 köy yolu açıldı
Bursa Özel İdare karla mücüadele ekipleri 16 Şubat günü 
başlayan kar yağışları nedeniyle Bursa İlinde, bin 530 

kilometre yolda karla mücadele ediyor. Kar nedeniyle kapanan 
ve ulaşımı zorlanan yolların açılması için 12 grayder, 2 portatif 
kar makinası, 2 kar bıçaklı kamyon, 8 dozer ve kepçeden oluşan 
İl Özel İdaresi ekipleri 255 köy yolunu açıp ulaşımı sağladı.
Bursa İl Özel İdare
si ekipleri 1530 Kilo 
metre yolda karla 
mücadele ediyor 
Bursa İl Özel İdare
si ekipleri, 16 
Şubat Cumartesi 
günü başlayan ve 
dün gece saatlerine 
kadar etkili olan 
kar nedeniyle 
toplam bin 530 
kilometrelik yolda 
karla mücadele 
çalışmasını 
sürdürüyor.
Pazartesi günü 
zaman zaman etkili 
olan kar yağışı 
birçok köy yolunda 
ulaşımı olumsuz 
yönde etkiledi.
Yapılan açıklamaya 
göre İl Özel İdaresi 
18 greyder, 2 rotatif 
kar makinesi, 2 kar 
bıçaklı kamyon, 8 
dozer ve kepçeden

oluşan 15 ekiple 
kapanan veya 
ulaşımı zorlaşan 
köy yollarını ulaşı
ma açmak için 
aralıksız çalışıyor. 
Karla mücadele 
çalışmalarında 50

personel görev 
yappıyor.
19 Şubat Pazartesi 
sabah 08.00 
itibariyle 255 köye 
ulaşım sağlandı. 
Bin 530 km yolda 
karla mücadele

çalışması yapılarak 
trafiğe açıldı.
69 köye ulaşımın 
sağlandığı, 414 km 
yolda ise karla 
mücadele 
çalışmaları devam 
ediyor.

Kar yağışları pazarda fiyatları etkilemedi
Kar yağışları nedeniyle salı pazarında bu hafta beklenen yüksek 
fiyatlar olmadı. Akdeniz bölgesine kar yağmaması nedeniyle 
Bursa sebze ve meyve haline bol ürün gelmesi vatandaşa yaradı.
Salı pazarında bu 
hafta kar yağışları 
nedeniyle bekle
nen pahalılık 
görümedi.
Her kar yağışın
dan sonra sebze 
ve meyva fiyat
larında görülen 
astronomik fiyat 
artışları bu hafta 
yoktu.
Pazarcı esnafı, 
Hal’de fiyatlarda 
pek değişiklik 
olmamasını 
Akdeniz 
Bölgesine kar 
yağmamasına 
bağladılar.

pazarında por
takal 1-2 YTL, 
Dolmalık biber 4 
YTK, karnı bahar

biber 2-2.5 YTL, 
yer elması 3 YTL, 
marul 1-2 YTL, 
maydanoz 0.05

YTL, mandalina 2 
YTL, pıras 1 YTL., 
ıspanak 1.5 
YTL’den satıldı.

Söylenenler bunlar
Başbakan Tayyip Erdoğan Televizyon’ 

lar da...
"Bunlar eli silahlı, devamlı kin, nefret, 

kan...
Adeta bundan zevk alıyorlar.
Devlet Bahçeli’yi dinliyorum, aman ya 

rabbi, nasıl hareketler bunlar?"
Başbakan, "İp atanları, ip atlayanları, 

benim milletim gayet iyi bilir."
"Kimileri gırtlaklarını yırtarak, ip atıyor.
Yıkanıp temizlensinler, asıl bunların kirli 

çamaşırlarına ip lazım."
Başbakan, Adıyaman’da...
"Bu millet, sizin cemazüevvelinizi iyi 

bilir.
CHP yavrusunu doğurmuş, Milliyetçi 

Hareket Partisi...
Al birini, vur öbürüne."
Başbakan, "Bunlar, kendi işaretleriyle, 

çirkin tavırlar içerisinde, şehitlerimizin 
cenazelerini istismar eden takım..."

Başbakan, Kanal A’da...
"Devlet Bahçeli, dürüst değil...
MHP’nin tutarsızlıklarla halkı aldatmaya 

çalışmasına üzülüyorum."
"Milliyetsiz milliyetçilik bitmiştir.
CHP değirmenine su taşıyor MHP."
Başbakan, "Bu bağımsızlar parlamen

toya girecek. Bir de MHP girerse, biz bun
ların kavgalarıyla mı uğraşacağız? İkisi de 
uç...

Yüce Divan’a gitmesi gerekenlerden biri 
de Bahçeli."

Başbakan, "Bunlar DSP’nin değirmeni 
ne su taşıyordu.

DSP’nin suyu bitti.
Hortumculuk bunların döneminde zirve 

yaptı mı?
Yaptı.
Dürüstlük başka şey, haram-helal baş 

ka."
Başbakan, "Önce saygıyı öğren... Senin 

düştüğün seviyeye düşmeyeceğiz.
Aldığım eğitim, buna müsaade etmez...
Yanına mafya kopuklarını toplamışsın, 

konuşuyorsun.
Hem merak ediyorum...
Bahçeli kaç ülkeye gitmiş?
Kendisi uçma özürlü mü?
Olur ya, uçaktan korkar, uçamaz!"
Başbakan, "Kardeşi kardeşe düşürenler, 

tarihe kadavra gibi bakanlar, provokatörler, 
bu milletin ruhunu, idrakini bilemez."

Başbakan, NTV’de...
"Bahçeli’yi muhatap almıyorum!"
"Bölücü örgütün başını sana hediye ede 

çekler.
Sen kalkıp, hapishaneyi, Imralı’yı döşe 

ye çeksin...
Yemezler! Dürüst olalım. Ne milliyetçisi 

yaaaa!
CHP’ye yedek parça olmayın."
Bunlar geçmişte söylenen sözler..
Ey Milliyetçi Hareket Partililer bu 

sözler, sizleri aşağılayan sözler meydan
larda sizlere söylendi.

Daha dün söylendi bu laflar.
Kem küm etmeyin , bunlar yenir yutulur 

şeyler değil...hadi bakalım birkaç oy için 
bunları midelerinize indirin.

Ben söyleyeyim; mideniz bile bu ağır 
lafları sindiremez.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AKP'den eski partililere vefa yemeği
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP Gemlik ilçe 
Teşkilatının kuru
luşunda hizmeti 
olanlarla yönetim 
kurullarında görev 
almış eski partililer 
düzenlenen yemekte 
bir araya gelerek 
eski günleri 
konuştular.
AKP İlçe Enver 
Şahin'in organize 
ettiği yemek Gemlik 
Gübre işyeri içinde 
bulunan Sea Life 
restorant'ta verildi. 
Partinin kuruluşun
dan bu yana hizmet
leri geçen ancak şu 
anda yönetim dışın
da kalanların hatırla
narak onore edildiği 
vefa yemeğine kuru
cu başkan Vedat 
Emek ile geçici 
dönem başkanı 
Ali Okuroğlu işleri 
nedeniyle katıla
mazken yaklaşık 50 
eski partili yemeğe 
ilgi gösterdi.
Amaçlarının partinin 
ilçede kuruluşunda 
emeği geçmiş kişil
erle meclis 
üyeliğinde bulun
muş ancak yönetim 
dışında kalmış kişi
leri bir araya getir
erek hasret gider
mek olduğunun 
altını çizen Enver

Şahin, "Partimizin 
kurulundan bu yana 
maddi ve manevi 
katkıda bulunan 
fakat şu anda görev 
almayan 
arkadaşlarımızı bir 
araya getirerek 
onları hiçbir zaman 
unutmadığımızı 
göstermek istedik. 
Partimizin kuru
luşundaki atmosferi 
yeniden kucaklamak 
istedik. Her partilim
izi çok seviyoruz, 
onlar yönetim dışın
da olsalar da gönül
leri bizimle. Üye 
sayımızı hızla 
çoğaltıyoruz ve 5 
bin kişiye çıkarmış 
durumdayız.
Partimizin Gemlik'te 

kuruluşunda büyük 
çalışma örneği 
gösteren Vedat 
Emek başta olmak 
üzere partimize 
emeği geçen tüm 
arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum" 
dedi.

Neşe içinde gerçek
leştirilen vefa 
yemeğinde eski par
tililer anı ve görüş
lerini açıklarken 
unutulmayıp hatır
lanmanın güzel bir 
duygu olduğunu 
söylediler.

BTSO Başkanı Sönmez: 
"İstikrar için Harcanan
Çabalar Boşa Gitmesin"
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, 
Türkiye'nin 
istikrarlı 
gidişatının 
devamı için 
ekonominin 
tekrar başrol 
oynamasının 
gerektiğini söyle
di. Sönmez, 
"ABD'den dünyaya 
yayılan global kriz 
endişesi, dikkatli 
olmamızı gerektiriy
or. Türkiye, bir 
süredir takip ettiği 
istikrarlı yolda sap
madan, ekonomi 
politikalarından 
taviz vermeden iler
lemeye devam 
etmelidir ki, istikrar 
için harcanan onca 
emek boşa 
gitmesin" dedi-. 
Sayıları 30 bini 
aşkın üyesiyle 
Türkiye'nin en 
büyük meslek 
odalarından biri 
olan BTSO'nun 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal 
Sönmez, ekono
minin güçlü

olmasının 
toplumun her kesi
mi için 'olmazsa 
olmaz' bir koşul 
olduğunu kaydetti. 
"Ekonomik konu
ların yeniden gün
demdeki ilk sıraya 
iadesi zorunluluk 
arz ediyor" diyen 
Sönmez, kamu 
borcu yükünün 
düşük olmasının, 
bankacılık sek
törünün güçlü 
yapısının, 
enflasyonda tek 
hane başarısınırrve" 
2007 yılındaki ihra
catın, 2006'ya göre 
yüzde 23.5 artarak 
105.9 milyar dolar 
ile rekor kırmasının 
son derece önemli 
ve olumlu gelişmel
er olduğunu belirtti.

“Siyaset halka hizmetin bir yoludur.”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakam Mehmet 
Baygül'e nezaket 
ziyaretinde bulunan 
AKP İlçe Kadın 
Komisyonu üyeleri 
Gemlik için güzel 
hizmetler vermek 
için çalışacaklarını 
söylediler. 
Ziyaretten memnun
luk duyduğunu ifade 
eden Kaymakam 
Baygül, 
"Kadınlarımız siyasi 
toplumda yerini 
almalıdır. Çünkü 
siyaset halka 
hizmetin bir 
yoludur" dedi. 
AKP Kadın 
Komisyonu Başkanı 
Ayşe Karagöz ile 
yönetim kurulu 
üyeleri tek tek kendi
lerini tanıtarak 
üstlendikleri görevin 
bilincinde olduk

larını söylediler. 
Kaymakam 
Baygül'ün 
öncülüğünde açılan 
ve kadınların büyük 
ilgisini çeken Hasır 
Takı Kursu için 
teşekkür eden 
bayanlara yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi veren

Kaymakam Baygül, 
Gemlik'e dışarıdan 
iş bulmak amacıyla 
gelenlerin çok 
olması nedeniyle 
işsizliğinde arttığını 
ve bu tür kurslara 
ihtiyaç duyulduğunu 
belirtti.
Gemlik'te şu anda 
4500 civarında 

ailenin yaşadığına 
dikkat çeken 
Kaymakam Baygül, 
kadınların hasır 
takı kursu ile meslek 
sahibi olacaklarını 
ve aile bütçelerine 
de ekonomik katkı 
sağlayacaklarını 
söyledi.
Siyasete atılan

AKP'li kadınlara 
öğütlerde bulunan 
Kaymakam Baygül, 
onlara insanları ayır
madan her düşünce 
ve görüşe saygı 
duyarak hizmet ver
melerini istedi.
Baygül, "Hizmet 
ederken insanı kişi
leri insan yerine 
koyarsanız sorunlar 
zaten ortadan kalka
caktır. Siyaset zor, 
yolunuz uzun, 
size başarılar 
diliyorum" dedi.
AKP İlçe Kadın

Komisyonu 
başkanı Ayşe 
Karagöz'de kendi
lerini kabul eden 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
teşekkür ederek 
"Çok iyi hizmetlerde 
bulunmak için yola 
çıktık. İnşallah 
düşündüklerimizi 
yapabiliriz" şeklinde 
konuştu.
Kaymakam Baygül, 
AKP'li bayanların 
hatırlarını tek tek 
sorarak onları 
kapıda uğurladı.
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Dikkate alınmak
Belediye Başkanı Turgut da 

ha önce Belediye Meclisin de 
sözünü ettiği, şimdi Halk 
Eğitim Merkezi olarak kul
lanılan tarihi binayı Kent 
Müzesi yapacağını açıklamıştı.

Bir toplantıda bunu bana da 
duyurmuştu.

Şimdi bu konuda bir baş 
langıç yapıldı.

Bir kenti bir binanın içine 
sığdırmak o kadar kolay bir iş 
değil.

Bunu eski Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Erdoğan Bilen 
ser, bir avuç fedakar Bursa 
gönüllüsüyle gerçekleştirdi.

Bunların başında Ahmet 
Erdönmez geliyor.

Örnek bir Kent Müzesi var 
Bursanın.

Birçok ilden gelip bu müze 
yi gezen yerel yöneticiler, 
kendi kentlerinini de bir bina
da yaşatmak için Bursa Kent 
Müzesi’ni örnek alıyorlar.

Gemlik’in yarınlara bıraka
cağı bir tek kültür mirası yok. 
Bu konuda ciddi bir çalışma 
da yok.

Bunu yapacak bir ekip gere 
kir.

Bu ekipte olanlar Gemlik 
sevdalıları olmalı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

. kadri quler@hotmall.com

Bu da yetmez, bilgi ve biriki
mi bulunmalı.

Herşeyden önce Gemlik’in 
mevcut değerlerinin saptan
ması ile bu işe başlanmalı.

Önceki gün Belediye Başka 
nıyla bir haber için yaptığımız 
görüşmede, konuyu açınca, bu 
işe sevdalı bir isim önerdim 
kendisine..

Gemlik Lisesinden emekli 
Tarih Öğretmeni Ürer Konak.

Ürer Konak, benim çocukluk 
arkadaşım.

Aynı zamanda bir yandan da 
meslekdaşım.

Gemlik Körfez ilk çıktığı yıl
larda o, İsparta Keçiören 
kasabasında öğretmenken, 
Gemlik’in kurtuluşu ile ilgili ilk 
yazılarını bizim gazetede yaz
maya başlamıştı.

Şimdi de Gemlik’in tarihi 
konularında gazetemizde yaz
mayı sürdürüyor.

Dün, Ürer Konak, ben ve 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut biraraya gelerek, bu 
konuda nelerin yapılabileceği
ni görüştük.

Başkan Turgut, Ürer Ko 
nak’a bu konuda yetki verdi.

Bir yer tahsis edecek ve 
çalışmalara başlanacak.

Öncelikle nelerin yapılabile
ceğini Ürer öğretmen yapacağı 
araştırmalarla planlayacak.

Giderek bu halka genişleye
cek.

Gemlik’in tarihi, coğrafyası, 
sanatı, edebiyatı, folklörü, 
sporu, zeytini, yaşantısı, köy
leri, denizi, suyu, turizmi, 
Sunğipek Fabrikası, siyaseti, 
yetiştirdiği ünlü isimleri, eğiti
mi, giyimi, kuşamı, yaşam tarzı 
aklınıza ne geliyorsa bu çalış
ma içinde toplanacak.

Gelişmeler ilerlediğinde 
Belediye Başkanımız Gemlik 

halkından bu konuda yardım 
isteyecek.

Bu yardım maddi olmaya
cak.

Öncelikle bilgi katılımı ola
cak.

Eldeki mataryallerin 
belediye bünyesinde toplan
ması olacak.

Resim, kitap, masa, sandal 
ye, kap kacak, tablo, sandıkta
ki işlemeli yemeni aklınıza ne 
geliyorsa, bir elde toplanıp, 
Kent Müzesi’nde kullanılacak.

Bu bir kaç ayda tamam
lanacak bir çalışma değil.

Belki yıllar alacak.
Ama, önemli olan samimi 

bir şekilde bu işe başlanması.
Doğru ve uygun kişilerle 

yola çıkılması.
Bursa Kent Müzesi’ni yapan 

ekip ile temas kurulacak.
Bunun ilk adımları atıldı bile..

Yakında daha ileri adımları 
atılacak.

Ben de, köşemden 
gelişmeleri sizlere duyuraca 
ğım.

Gemlik’in dününü ve 
bugününü, yarınlara taşımak 
bizlerin görevi.

Start verildi.
Hayırlısı olsun.

Moskovaya hareket eden Babacan terörle mücadeleye değindi.

Km Malı serti masada
Dışişleri Bakanı Ali 
Babacan, terör 
örgütü PKK'nın 
Irak'ın kuzeyindeki 
varlığına yönelik 
kara harekatı 
opsiyonunun açık 
olduğunu belirterek, 
"Zamanlama önem
li. Mevsime göre, 
duruma göre karar 
verilecek" dedi.
Rusya'nın başkenti 
Moskova'ya hareket 
eden Ali Babacan, 
uçakta gazetecilerin 
terörle mücadeleye 
ilişkin sorularını 
yanıtladı. Babacan, 
askeri operasyon
ların uzun süre 
devam edeceğini 
belirtti.
Ali Babacan,

Kuzey Irak'taki 
bölgesel yönetimin 
başkanı Mesud 
Barzani ile ilişkiler 
konusunda da 
"Barzani, PKK'yı 
terör örgütü olarak 
kabul etmeli.

Somut, güven 
verici adımlar 
atmalı" dedi. 
Dışişleri Bakanı, 
Barzani ile iletişim 
kanallarının açık 
olduğunu da 
kaydetti.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

mailto:uler@hotmall.com
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Başkan Şahin; "Kadınlar siyasette yer almalı"

cağını aktararak, 
şöyle devam etti: 
"Hükümet, Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
kanunu ile mevcut 
durumda kadınlar 
için 58, erkekler 
içinde 60 olan 
emeklilik yaşını ikisi 
içinde 65'e çıkaracak
tır. Emeklilik için 
5 bin'den 7 bin'e 
çıkarılan prim döne
mi 9 bin'e çıkarıla
cak. Ayrıca emeklilik 
maaşları yüzde 
23 ile 33 arasında 
düşürülecek." 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'e de 
kanunun düzeltilmesi 
şeklinde seslenen 
Selçuk Türkoğlu, 
Bakan Çelik'in 
'vatanını seven 
herkesin bu kanuna 
destek olması 
gerektiği' şeklindeki 
beyanatına atıfta 

bulunarak, bunun 
yanlış olduğunu ve 
bir an önce 
düzeltilmesi 
gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Türkiye Kamu 
Çalışanları 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(KAMU-SEN) Bursa İl 
Temsilciliği, hazırlan- 
makta olan Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
kanununun sağlık ve 
sosyal güvenlik hak
larında çeşitli kayı
plara sebep olacağını 
belirterek, 
düzeltilmesini istedi. 
Türkiye KAMU-SEN 
Bursa İl 
Temsilciliği'nde 
yapılan 'Hükümet 
sağlık hakkıma 
dokunma' konulu 
basın açıklamasında, 
"Hükümet kayıt 
altına alamadığı 
ekonominin hesabını 
kayıt altındaki kamu 
çalışanlarına, 
Bağ-Kur'lulara ve 
sigortalılara kesmek
tedir." denildi.

| Bursa İl Temsilcisi Y. 
Selçuk Türkoğlu, 
kayıt dışı istihdamın 
kayıt altına alınması 
sonrasında sosyal 
güvenliğin finansman 
sorununun kalmaya

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
AKP İlçe Teşkilatı 
Kadın Kolları ve 
Gençlik Kolları yöne
tim kurulu üyelerini 
makamında ağırladı. 
Tarihi belediye 
binasında gerçek
leştirilen görüşmeye, 
AK Parti'nin kısa 
süre önce görevine 
başlayan Yıldırım İlçe 
Teşkilatı Gençlik 
Kolları Başkanı 
Doğan Serdar 
Sarıkaya ve Kadın 
Kolları Başkanı 
Kübra Güner ile 
yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. 
AK Parti Yıldırım ilçe 

Marmara Bölgesi'ndeki 
460 belediye arasından 
471 gazetecinin yaptığı 

oylama sonucu "Sosyal 
Belediyecilik" dalında yılın 
belediye başkanı seçilen 

ı ne göl 'oe i e a ı ye t$a ş ka n ı 
Alinur Aktaş, Tekirdağ 
Çorlu'da düzenlenen 
törende ödülünü aldı.
Türkiye genelinde yerel 
yönetimler alanında etkin 
yayın yapan Şehir ve Başkan

Dergisi, Marmara 
Bölgesi'ndeki büyükşehir, 
il, ilçe ve beldelerin belediye 
baştanlarını, görev süreleri 
boyunca yaptıkları 
hizmetlere ve hayata 

geçirdikleri projelere göre 
değerlendirerek yılın 
belediye baştanlarını 
gazetecilerinin oyları ile ilan 
etti. Marmara Bölgesi'ndeki 
yıhn belediye baştanları 
arasında, Bursa ilinden dört

belediye başkanı 
ödüle layık görüldü. 
Bursa'dan, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, 
Yıldırım Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, Güzelyalı 
Belediye Başkanı Selçuk 
Mutlu ve İnegöl Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş yılın 
belediye baştanları oyla
masında çeşitli dallarda 
ödül aldılar.

Teşkilatı Gençlik 
Kolları Başkanı 
Doğan Serdar 
Sarıkaya, göreve 
geldikleri günden bu 
yana hızlı bir tempo
da çalışmalarını 
sürdürdüklerini anlat
tı. Sarıkaya, "Yıldırım 
ilçesi'nde teşkilatımız 
bünyesinde yüksek 
tempolu bir sürece 
girdik, hızlı başladık. 
Gençlerle koordi
nasyon ve 
sosyalleşme 
anlamında, çalış
malarımıza aynı hızla 
devam edeceğimizi 
belirtmek istiyoruz. 
Gençlik kolları olarak 
sizi ve imzanızı 
attığınız projeleri de 

yakından izliyor ve 
destekliyoruz" diye 
konuştu.
AKP Yıldırım İlçe 
Teşkilatı Kadın 
Kolları Başkanı 
Kübra Güner de, 
Yıldırım'da kadınların 
siyasete yakın dur
duklarını dile 
getirdiği konuş
masında, Başkan 
Şahin'i başarılı 
çalışmalarından 
dolayı örnek aldık
larını kaydetti. 
Sarıkaya ve Güner, 
Başkan Hikmet 
Şahin'in geçmiş 
dönemde olduğu gibi 
bu dönemde de 
hizmetlerinde 
Yıldırım'ı ihmal 

etmediğini belirterek 
teşekkür etti. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
kadınların ve genç
lerin siyasette 
önemli bir yere sahip 
olduğunu belirttiği 
görüşmede, 
"Gelecek gençlerim- 
izindir" dedi. Başkan 
Şahin, "Çalış
malarınız bizim için 
çok değerli. Gençliğe 
yatırım yapmak, 
geleceğe yatırım yap
maktır. Çalış
malarımızda sizlerin 
desteğini görmek 
bizleri daha da 
yüreklendiriyor" 
ifadesini kullandı.
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42 yeni ilçe kuruluyor Yaşamdan Çizgiler

Nüfusu 2 binin altına 
düşen belediyelerin 
kapatılmasını ve 
büyükşehirlerde 
42 yeni ilçenin 
kurulmasını 
öngören Belediyeler 
Kanunu'nun, 
Bakanlar Kurulu'nda 
imzaya açıldığı 
açıklandı.
Başbakan Erdoğan 
başkanlığında dün 
gerçekleştirilen 
Bakanlar Kurulu 
Toplantısı, 8 saat 
10 dakika sürdü. 
Toplantı sonrasında 
bir açıklama yapan 
Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, 
kurul gündemine 
ilişkin bilgi verdi. 
Şahin, toplantıda 
büyükşehir 
belediyesi sınırları 
içerisinde ilçe kurul
ması ve bazı kanun
larda değişiklik 
yapılması hakkında 
kanun tasarısının 
imzaya açıldığını 
bildirdi. Şu anda 
Türkiye'de 3 bin 225 
belediyenin 
olduğunu hatırlatan 
Şahin, bu kanun 
tasarısı yasalaşırsa 
Türkiye'deki 
büyükşehir, ilçe 
belediyesi, il 
belediyesi, ilçe 
belediyesi ve belde 
belediyesi olarak 
2 bin 101 belediye

kalacağını söyledi. 
Kanun tasarısına 
ilişkin İçişleri 
Bakam'nın ve 
Mahalli İdareler t 
Genel Müdürü'nün 
bilgi verdiğini anla
tan Şahin, tasarının 
birkaç gün 
içerisinde Meclis'e 
gönderileceğini 
bildirdi.
Bakan Şahin, tasarı 
ile büyükşehir 
belediye sınıriarı 
içerisinde 42 yeni 
ilçe kurulacağını 
açıkladı. 283 ilk 
kademe belediyesi 
olduğunu, artık ilk 
kademe belediyesi 
statüsünün ortadan 
kalkacağını belirten 
Şahin, bunlardan 
34'ünün ilçe haline 
getirildiğini ifade 
etti. Şahin, bunlar
dan 241'inin en 
yakın ilçeye mahalle 

olduğunu, 8'inin ise 
büyükşehir dışına 
çıkarıldığını, 7'sinin 
belde belediyesi 
olarak faaliyetlerine 
devam edeceğini, 
1'inin de köye 
dönüştürüldüğünü 
bildirdi. Şahin, 
İstanbul'da Eminönü 
ilçesinin Fatih 
ilçesine dahil 
edildiğini kaydetti. 
Son yapılan adrese 
dayalı nüfus kayıt 
sistemi sonucu 
863 beldenin 
nüfusunun 2 binin 
altına düştüğünü 
kaydeden Şahin, 
2005 yılında yürür
lüğe giren 
Belediyeler 
Kanunu'nun 
11. maddesine göre 
nüfusu 2 binin altına 
düşen belde 
belediyelerinin kap
atılarak köye 

dönüştürülmesine 
ilişkin bir düzenleme 
olduğunu hatırlattı. 
Şahin, 11. maddede 
idari bir kararla kap
atılan belediyelerin 
bir yasayla kapatıla
cak hale getirildiğini 
vurguladı.
KAPATILAN 
BELEDİYELER 
İL ÖZEL 
İDARELERİ'NE 
DEVREDİLECEK 
Bakan Şahin, kap
atılan belediyelerde
ki hizmetin nasıl 
yürüyeceğine ilişkin 
de bilgi verdi. Bu 
belediyelerin tüzel 
kişiliklerinin ilk 
mahalli seçimlere 
kadar devam ede
ceğinin altını çizen 
Şahin, bu belediye
ler hakkında 
kanunun yayım tari
hinden itibaren 6 ay 
içerisinde bağlı 
oldukları il veya ilçe 
oeıeaîyeıerı'ne karıl
ma kararı da getir
ildiğini bildirdi. 
Şahin, tüzel kişilik
leri kaldırılan 
belediyeler ile 
katıldıkları il veya 
ilçede aralarında bir 
köy bulunmaması, 
aralarındaki uzak
lığın meskun sahada 
10 kilometre 
olmasının da şarta 
bağlandığını ifade 
etti.

Enhjiaıı'ılaıı 'Ergenekon' açıklaması

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

„ ozgkara@hotmail.com
Özgürlük üzerine

Dünden devam...
Bir insanın özgür olması için, temel 

gereksinimlerini karşılayacak ekonomik 
olanaklara sahip olması gerekir. Bu, bir 
bakıma, kişinin kendi ayakları üstünde 
durabilmesi demektir. Aynı kural, ülkeler 
için de geçerlidir. Ekonomik özgürlük, 
kişilere, bilgilerini kültürlerini geliştirme 
ve düşüncelerini özgürce ifade etme 
olanağını sağlar. Nihilizm felsefesinde 
olduğu gibi, doğa karşısında acizliği vur
gulanan insanlar, şaşırmakta ve çok kolay 
yönetilebilmektedirler. Bunun sonucunda, 
insanların yerine devlet, parti, din gibi 
kurumlar düşünmekte; dolayısıyla kişi
lerin düşünce özgürlüğü etki altına alı
narak kitle kültürü yaratılmaktadır. Esas 
olan, kişinin hiç bir baskı, önyargı etk
isinde kalmaksızın, düşüncelerini oluştur
ması, bilgi üretmesi, yapıcı eleştiride 
bulunması ve toplumsal sorunlara duyarlı 

olmasıdır. Törelerin, gelenek ve görenek
lerin toplum üzerindeki etkilerini inkâr 
etmek mümkün değildir. Ancak, bunlardan 
kaynaklanan yanlış toplumsal baskı ve 
dayatmaları önlemenin yolu, özgürlüğü 
kısıtlamaktan değil, toplumu bil
inçlendirmekten geçer.
Mevcut sistem, para, mülk, evler, yazlık

lar, mevkiler üzerinden politika yaparak 
insanları paranın kölesi etmek için özgür
lük sloganını kullanmaktadır. Bunu, özgür 
ülke ABD sunumuyla ve Amerikan marka 
ürünlerle yaymaktadır. Egemenlerin ve 
ekonomik elitlerin bitip tükenmez sermaye 
artışlarına göre şekil değiştiren özgürlük 
olamaz. Her toplumda iyilik duygusu, düş
manlık, nefret ve yıkıcı duygulardan daha 
güçlü olduğu için; özgür akıl insanlığın 
tüm sorunlarının çözümünde en sağlam 
güvencedir.

Yazımızı Paul Eluard'ın Özgürlük 
şiirinden bazı mısralarla noktalayalım.

Okul defterime
Sırama ağaçlara
Kumlara
Geri gelen sağlığa 
Geçen her tehlikeye 
Yazarım adını.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Ergenekon soruştur
ması ile ilgili yasal 
düzenleme 
konusunda, "Bu tür 
bir talep gelmesi 
halinde biz bu talep
leri değerlendiririz. 
Yapılması gereken 
yasal düzenlemeleri 
de yaparız" dedi. 
Erdoğan'dan tür
bana karşı çıkanlara 
"seçkinci zümre" 
benzetmesi 
Erdoğan, partisinin 
TBMM grup toplan
tısının ardından 
çıkışta gazetecilerin 
sorularını cevapladı. 
Bir gazetecinin 

'Ergenekon soruş
turması ile ilgili 
yasal düzenlemeden 
söz ettiniz. Bunun 
çerçevesi var mı? 
Hazırlık yaptırıyor 
musunuz?' 
şeklindeki sorusu 
üzerine Erdoğan, 
"Daha önce 
konuştum zaten 
gereğini söyledim. 
Bu tür bir talep 
gelmesi halinde 
biz bu talepleri 
değerlendiririz. 
Yapılması gereken 
yasal düzenlemeleri 
de yaparız. Orada 
zaten herşeyi çok 
açık söyledim" 
yanıtını verdi.

ELEMAN ARANIYOR

Erdoğan, hafta sonu 
ATV'de katıldığı 
programda, 
konuyla ilgili olarak, 
"Sonuna kadar gide
ceğiz. Yasal düzen
lemeyi yaparız. Asla 
hukuksuzluğa fırsat

vermemeli. Bu işin 
ucunu kovalayıp da 
yakalama noktasın
da, 'Tünelin ucu 
görünsün, yakalay
alım' diyorsak, ne 
gerekirse yaparız" 
demişti.

Bünyemizde çelişecek 
BAYAN ELEMAN 

aranıyor.
YATAŞ

Salhane Cad. No: 11- GEMLİK 
Tel: 0.224 514 71 77
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DTP'den Erdoğan'a 
"can güvenliği" uyarısı Kosova'ya 'itidalli olun* çağrısı

DTP Eş Başkanı 
Emine Ayna, 16 
Şubat tarihinde 
Cizre, Batman, 
Şırnak ve Hakkari'de 
yaşanan olaylara 
İçişleri ve AKP 
Hükümeti'nin 
duyarsız kaldığını 
ileri sürerek, 
15 yaşında bir 
çoçuğun panzerin 
altında kalarak 
öldüğünü ve DTP'li 
Bengi Yıldız'ın ise 
polis coplarına hedef 
olduğunu belirtti.
DTP Şırnak 
Milletvekili Hasip 
Kaplan da, “Bu 
ülkede DTP'li bir mil
letvekilinin can 
güvenliği yoksa 
Başbakanın da bir 
AKP'li milletvekilinin 
de can güvenliği 
yoktur” dedi. 
Meclis'te DTP Grup 
toplantısında 
konuşan Ayna, 22 
Temmuz seçimleri 
sonrası AKP 
Hükümeti'nin gerçek 
yüzünü ortaya ser
erek, özellikle Kürt 

sorununda izlenen 
askeri politikalarıyla 
barış ve demokrasi 
taleplerini bastır
maya çalıştığını 
savundu.
16 Şubat tarihinde 
Cizre, Batman, 
Hakkari ve Şırnak'ta 
yaşanan eylemleri 
hatırlatan Ayna, AKP 
Hükümeti'nin olay
lara duyarsız 
kaldığını öne sürdü. 
Batman Milletvekili 
Bengi Yıldız'ın, 
Batman'da çıkan 
olayları yatıştırmak 
amacıyla bizzat 
güvenlik güçlerince 
olay yerine çağrıldık
larını ancak daha il 
parti binasından 
çıkar çıkmaz çevik 
kuvvet şube 
müdürünün tali
matıyla, milletvekili 
ve parti yönetici
lerinin polisin coplu 
saldırısına uğradığını 
belirtti. Ayna, 
“Kürtlerin yoğun 
yaşadığı bölgelerde 
kitlesel protestolar 
yaşandı.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
bağımsızlığını ilan 
eden Kosova 
Cumhuriyeti'ni kutla
yarak, “Bu aşamadan 
sonra, hem 
Kosova'ya komşu 
ülkelerin, hem de biz
zat Kosova'nın, itidal
li olan bu gayretli 
sürecini de elden 
bırakmayacak, barışı 
ikame edecek vakur 
bir tavır içinde 
olmalarını bekliy
oruz” dedi.
Başbakan Erdoğan, 
partisinin TBMM grup 
toplantısında konuş
tu. Pazar günü 
bağımsızlığını ilan 
eden Kosova 
Cumhuriyeti'ni 
kutlayan 
Erdoğan, Kosova 
Cumhuriyetinin 
Kosova halkına, 
Balkanlara, Avrupa'ya 

Bahçeli’den AKP ve CHP’ye uyan I

ve tüm insanlığa 
hayırlı olmasını 
diledi.
-“19.07'DE TANIDIK”- 
Türkiye'nin 'Kosova 
Cumhuriyeti'ni res
men dün saat 
19.07'de tanıdığını 
belirten Erdoğan, 
“Kosova'nın bağımsız 
bir Cumhuriyet olarak 
dünya sahnesinde 
yerini alması, 
Balkanların barış, 
huzur ve istikrara 
kavuşması yönünde 
atılmış çok önemli bir 
adımdır. Şimdi 
Kosova halkının, 
Kosovalı yöneticilerin 
omuzlarında şüphe
siz ki tarihi bir 
sorumluluk olduğunu 
hatırlatmakta fayda 
görüyorum. İnanıyo
rum ki Kosova için
deki her kesime, her 
bir vatandaşa eşit 
muamele edilmesi, 

barış, huzur, istikrar, 
birlik ve beraberliğin 
korunması her 
zamankinden daha 
fazla önem arz 
ediyor” dedi. 
Erdoğan, Türkiye’nin 
Kosova ile tarihi, 
kültürel bağları, ortak 
değerleri ve inanç 
değerleri olduğunu 
söyleyerek, “Yüzyıllar 
boyunca bir arada, 
barış içinde yaşamış, 
komşuluk, akrabalık 
yapmış iki halk olarak 
Kosova'nın çektiği 
acıları yüreğimizde 
hissettiğimiz gibi, 
Kosova'nın kalıcı bir 
barış ve istikrara 
kavuşması da en 
büyük dileğimizdir” 
diye konuştu.
-"İTİDALLİ OLUN"- 
Kosova sorununun 
barış ve diyalog 
yoluyla çözümü için 
de yoğun diplomatik 

çaba sarf ettiklerini 
kaydeden Erdoğan 
şöyle dedi: 
“Bu aşamadan 
sonra, hem 
Kosova'ya komşu 
ülkelerin, hem de 
bizzat Kosova'nın, 
itidal olan bu 
gayretli sürecini de 
elden bırakmayacak, 
barışı ikame edecek 
vakur bir tavır içinde 
olmalannı bekliyoruz. 
Ben bütün tarafların 
gerekli hassasiyetlere 
azami derecede 
özen göstereceğine, 
bölgesel barış ve 
huzura katkı sağlaya
cağına inanıyorum. 
Bu sakımdan bir 
kez daha Kosova'nın 
bağımsızlığını 
kutluyor, Kosova 
halkını tebrik ediyor, 
dünya için hayırlı 
olmasını diliyorum” 
dedi.

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINJZ
S

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 m’ SATILIK DAİRE İE

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

Meicîde ÖZAÜP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

MHP lideri Bahçeli, 
grup toplantısında 
konuştu. "İdam seh
palarının hatırlatıldığı 
çarşaf göndermeleri 
yapıldığı bir dönem" 
diyen Bahçeli AKP ve 
CHP'yi gerilimin 
tarafı olmakla 
suçladı.
19 Şubat 2008 15:35 
Yazı boyutunu büyüt
mek için
MHP Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli, 
"MHP'nin hiçbir şere
fli mensubunun, 
demokrasi bezirgan
larından, özgürlük 
tüccarlarından, inanç 
pazarlamacılarından 
alacağı ve 
öğreneceği hiç bir 
şey yoktur ve asla da 
olmayacaktır" dedi. 
Partisinin grup 
toplantısında 
konuşan Bahçeli, 
toplum hayatında 
yaşanan her soru
nun, siyasetin ilgi 
alanına girmesi 
gerektiğini söyledi. 
Siyasete yansıyan 
tüm sorunların 
çözümü için azami 
mutabakat, asgari 
tartışma kültürünün 
yerleşmesinin, rejim 
ve ülke geleceği 
açısından önemli 
olduğunu vurgulayan 
Bahçeli, bu has
sasiyetle partisinin 
sorunların 
çözümünde yapıcı 
katkıyı ortaya koy
duğunu anlattı.

Devlet Bahçeli, son 
zamanlarda toplum
sal kutuplaşmanın ve 
ayrıştırma senary
olarının sahnelenm
eye çalışıldığı tehlike
li bir gerilim sürecine 
girilmeye baş
landığını ifade 
ederek, "Millet olarak 
müşterek değerlerim
izin etrafında birlik 
olmamız gereken kri
tik bir zamanda, AKP 
ve CHP'nin sah
neledikleri 
cepheleştirici siyaset 
taktikleri, zaten has
sas bir dengede 
duran huzur ve 
güven ortamını yeni 
bir sıkıntılı istikamete 
yönlendirmiştir" diye 
konuştu.
Benzer kutuplaşma 
ve gerilimin, 22 
Temmuz öncesinde 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecinde de 
yaşandığına dikkati 
çeken Bahçeli, şöyle 
dedi:
"Bugün geldiğimiz 
aşamada ise sonu 
olmayan tartışmalar 
yalnızca söylem 
boyutunda kalmamış, 
siyasetçiler üslup 
değiştirerek siyaset 
kurumu ile devlet 
kurumlan arasında 
bir siyasi düello 
ortamı yaratma 
gayretine gir
mişlerdir. İdam seh
palarının hatır
latıldığı, kefenlerin 
çağrıştırıldığı beyaz

çarşafla yola çıkma 
edebiyatı ile 
demokrasi dışı yön
temlerin ima edildiği 
bu ortamda, aziz mil
letimiz adeta 
cepheleşmeye çağrıl
makta ve taraflar 
arasında saf tutmaya 
davet edilmektedir. 
İstismar alanları ala
bildiğine geniş, 
ancak siyasal etikleri 
iyiden iyiye çürümüş 
olan bu felaket tellal
ları; korku tacirliği 
yaparak bir yandan 
milletimizin gönlüne 
perde çekmeye çalış
makta, diğer yandan 
ise demokrasimizin 
olgunlaşmasını ve 
geleceğini tehlikeye 
atmaktadır." 
"TOPLUMUN 
DEMOKRASİYE 
OLAN İNANCI VE 
GÜVENİ..." 
Geçmişte siyaset 
kurumunun başını 
çektiği kutuplaş
maların, Türkiye'yi 
nasıl bir darboğaza 
sürüklediğinin hazin 
örneklerle dolu 
olduğunu dile getiren 
MHP Genel Başkanı 
Bahçeli, 
"Değerlendirme yan
lışı yaparak milletin 
kendisine verdiği ikti
dar gücünü müebbet 
bir kudret sananların, 
demokrasi dışı müda
halelere nasıl çanak 
tuttuğu da yakın tari
himizden iyi bilin
mektedir.
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DEVREN SATILIK 
veya KİRALIK DÜKKAN

Orhangazi Caddesi 
II Çifte kahveler civarı

(Lokanta veya boş olarak devir yapılabilir,)
0.535 633 46 83
0.224 525 08 12

ELEMAN ARANIYOR
KIRPAR! A.Ş. bünyesinde’ 

çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 
mezunu elemanlar alınacaktır. 

(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD. ŞTİ.

Bilgi için: Mesul Keskin 
0.532 511 90 22

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

İGemlikKErfezl
l||i|ii|iıi|!||||iıy|i|||iiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

aramGemlik Kİ

KURBANLIK ve flDAKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛCK1SZ KESİM HİZHElİMİZVfflt

İsteyen müşterilerimizin 
Kürbanlan uzman kasaplarımızla 

istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel:513114SCepTel:0.532779 91 M

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda cahsacak 

BAY ve BAYAN ' 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak işlerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN

ELEMAN VE 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

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA
ÖLÜM BEKÇİSİ
MASKELİ BEŞLER KIBRIS

(Rezervasyon 
Tel :513 33 21)

1 1.30 - 15.30 - 19.00
14.00 - 2 1.15
1 9.00 -21 .OO

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12
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TFF, yeni kurullara 
kimleri getirdi?

Hafta içinde Haşan 
Doğan'ın başkanlığa 
seçilmesiyle yeni bir 
yapılan ma içine 
giren Futbol 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu, 
bugün yaptığı 
toplantıda yeni 
kurulları belirledi. 
Buna göre kurullar 
şöyle oluşturuldu; 
Tahkim Kurulu 
Başkan: 
Av. Adnan Türkkan 
Üyeler: 
Tanju Güvendiren, 
Doç. Dr. Yener 
Ünver, Doç. Dr.
Suat Sarı, 
Av. Deniz Tolga 
Aytöre, Yrd. Doç. 
Dr. Nihat Güman, 
Av. Mehmet Doğan 
Yedek Üyeler: 
Av. Mehmet Oğuz, 
Av. Namık Kemal 
Marmara, Hukukçu 
Sait Yalazay, 
Savcı Aydın Yılmaz, 
Av. Halil Tomruk, 
Av. Kubilay 
Marangoz 
Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu

Feneıhahçe Sailla'yı gözüne telidi
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi 2. tur ilk maçın
da yarın sahasında 
Ispanya'nın Sevilla 
takımını konuk ede
cek Fenerbahçe'de 
hedef galibiyet.Sarı- 
lacivertliler, 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'nda 
kapalı gişe oynaya
cağı önemli 
mücadelede, 
4 Martta deplasman
daki rövanş 
maçını da göz 
önüne alarak, 
galibiyetten 
başka bir sonuç 
düşünmüyor. 
Fenerbahçe’nin, 
güçlü İspanyol rak
ibi karşısında elde 
edeceği galibiyet, 
rövanş için önemli 
bir avantaj sağla
manın yanı sıra sarı- 
lacivertli ekibin 
Avrupa kupalarında 
bir İspanyol takıma 
karşı alacağı ilk gali
biyet olacak.

Başkan:
Av. Reşat Bostan 
Üyeler: 
Av. Temel Kaplan, 
Doç. Dr. EBekir 
Mahmut Kaşıkçı, 
Av. Mustafa Urgancı, 
Av. Argun 
Kerestecioğlu, 
Av. Ahmet Deniz Arı, 
Av. Mehmet Yaya 
Yedek Üyeler: 
Av. Özgür Mert 
Balcı, 
Av. Celalettin Sayın, 
Av. Alp Tunga 
Çelebi, 
Av. Oktay Erdoğan, 
Av. Ömer Demir, 
Av. İsmail Baydar 
Merkez Hakem 
Kurulu 
Başkan: 
Oğuz Sarvan 
Üyeler:
Yüksel Okçuoğlu, 
Zihni Aksoy, 
Osman Avcı, 
Ünsal Çimen, 
Turgay Güdü, 
Galip Bitigen, 
Osman Erdal Fırat, 
Adnan Şeker 
Gözlemciler ve 
Temsilciler Kurulu

Fenerbahçe'nin 
muhtemel 
onbiri 
Fenerbahçe'de 
Sevilla maçı 
öncesi sakatlığı 
bulunan Deniz 
dışında eksik 
yok.Teknik 
direktör 
Zico'nun 
İspanyol ekip 
karşısında, 
Çaykur 
Rizespor ile 
son yapılan 
maçta sahaya 
sürdüğü ilk 11 
kişilik kadroda 
değişiklik yapma
ması bekleniyor. 
Sarı-lacivertlilerin, 
Sevilla maçı olası ilk 
11'i şöyle:Volkan 
Demirel, Gökhan, 
Lugano, Edu, 
Roberto Carlos, 
Deivid, Selçuk, 
Aurelio, Uğur, Alex, 
Kezman Fenerbahçe 
Şükrü Saraçoğlu 
Stadı'nda saat

Başkan: 
Kemal Dinçer 
Üyeler:
Sefer Altuntaş, 
Ahmet İbanoğlu, 
Cem TosyalI, 
Yılnur Önen, 
Gazanfer Doğu, 
Gökhan Berker, 
Fatih Tanfer, 
Altan Kutucu, 
Musa Soykarcı, 
Şener Aydın 
Amatör Futbol 
Disiplin Kurulu 
Başkan: 
Tacar Çağlar 
Üyeler: 
Maksut Mete, 
Yener Civelek, 
Nail Karaaslan, 
Egemen Magat,

21.45'te başlayacak 
karşılaşmayı 
Alman hakem 
Florian Meyer 
yönetecek. Meyer'in 
yardımcılıklarını 
Sönke Glindemann 
ve Kai Voss 
yapacak.
Biletleri günler 
öncesinde tükenen 
maçta, Fenerbahçe 
Şükrü Saraçoğlu

Abdullah Albunar, 
Murat Kandazoğlu 
Dış İlişkiler Kurulu 
Başkan: 
Cem Duna 
Türkiye Futbol 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu, 
bugünkü toplantıda 
ayrıca 
Federasyonda 
görevli profesyonel 
yetkililerden 
faaliyetler hakkında 
bilgi aldı. Yönetim 
Kurulu ayrıca kurum 
sözcülüğüne 
Başkanvekili Lutfi 
Arıboğan'ın getir
ilmesini karara 
bağladı.

Stadı'nın tribünleri 
tıklım tıklım dolacak. 
Kadıköy'deki önemli 
maçlarda tribün
lerde yaptıkları 
organizasyonlarla 
renkli görüntüler 
oluşturan taraftar
ların, yarınki 
mücadelede de stat
ta coşkulu bir 
atmosfer oluştur
ması bekleniyor.

Galatasaray’a Sloven lıata

Galatasaray'ın 
UEFA Kupası 3. 
turu rövanşında 
Almanya'nın Bayer 
04 Leverkusen 
takımı ile deplas
manda yapacağı 
maçı Sloven 
hakem Damir 
Skomina yönete
cek. Sarı-kır- 
mızılıların, 21 
Şubat Perşembe 
günü rakip sahada 
vereceği rövanş

Br Uçar bifflin ameliyat olııyor

Galatasaray'ın, 
Turkcell Süper 
Lig'de dün 
karşılaştığı 
Konyaspor maçın
da sakatlanan Uğur 
Uçar'ın yarın 
ameliyat olacağı 
açıklandı.
19 Şubat 2008 
12:37
Yazı boyutunu 
büyütmek için 
Galatasaray

Kulübü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bu sabah 
Acıbadem 
Hastanesi'nde 
ayrıntılı muayene 
ve tetkikleri 

'Gemlik Körfez' internette 
ww.gemlikkorfezgazetesi,com

mücadelesinde, 
Skomina'nın 
yardımcılıklarını 
Primoz Arhar 
ve Marko Stancin 
yapacak.
Galatasaray, 
Bayer 04 
Leverkusen ile 
13 Şubat Çarşam
ba günü Ali Sami 
Yen Stadı'nda yap 
tığı ilk maçta gol
süz berabere 
kalmıştı.

tamamlanan Uğur 
Uçar'ın, sağ diz 
kapağında darbeye 
bağlı bir kırık tespit 
edildiği ve yarın 
Prof. Dr. Ömer 
Taşer ve ekibi 
tarafından ameliyat 
edileceği, ameliyat 
öncesi terapisine 
hemen başlandığı 
bildirildi.
Öte yandan, 
Mehmet Topal'ın da 
Acıbadem
Hastanesi'nde 
tetkiklerinin 
tamamlandığı ve 
sağ dizinde ödem 
tespit edildiği 
kaydedildi.

ı ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Parmak iziyle'doğru hastaya dotim ilaç'sistemi
Parmak iziyle giriş 
yapılan, ilacın kim 
tarafından ne zaman 
ve ne miktarda 
alındığını gösteren 
"ilaç Yönetim Sistemi 
(Pyxis)" Acıbadem 
Bursa Hastanesi'nde 
kullanılıyor. Sistemle 
ilgili bilgi veren 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi Hemşirelik 
Hizmetleri Müdürü 
Seyyal 
Hacıbekiroğlu, ilaç 
hatalarının dünyadaki 
en iyi hastanelerde 
bile sık karşılaşılan 
hatalar olduğunu, 
Pyxis sisteminin de 
bu hataları önlemek 
amacıyla ortaya çık
tığını belirtiyor.
Seyyal 
Hacıbekiroğlu, bu 
sistemin avantajlarını 
şöyle sıraladı: 
-Hastalara doğru ilaç, 
-Doğru zamanda, 
-Doğru dozda, 
-Doğru uygulama 
yolundan, 
-Doğru etki sağla
yarak, 
-Doğru kayıtla veriliy
or.
SİSTEM NASIL 
ÇALIŞIYOR? - 
Hekim tarafından 
hasta adına elektron
ik olarak istem 
yapılan ilaçlar, ilacın 
besinlerle, başka 
ilaçlarla etkileşim
lerinin kontrolü 
amacı ile eczacının 
ekranında elektronik

olarak görünüyor. 
Eczacı tarafından 
kontrol edilip, ilgilil
erce onaylandıktan 
sonra hemşire 
ekranında görünen 
bu bilgiler doğrul
tusunda uygula- 

■ manın doğru'bir 
şekilde hastaya 
ulaşması sağlanıyor. 
Sistem eczane 
tarafından merkezi 
olarak sürekli takip 
ediliyor. Bu sistemde 
ilaçların son kullan
ma tarihleri yak
laştığında, ilgili 
birimde ilaç 
azaldığında ve benz
er durumlarda 
otomatik uyarı eczacı 
ekranına düşüyor. 
Haç değişim ve 
dolumları yapılıyor. 
Böylece bölümde 
çalışan kişilerin ilaç 
sayılarını kontrol 
etmeleri gerekmediği 
için sistem iş gücü 
kaybına da engel 
oluyor.

GEREKSİZ MALİYET 
ÖNLENİYOR 
Uluslararası akredita- 
syon standartları 
gereğince ilaçların 
emniyetli, düzenli 
ve temiz bir alanda 
depolanıyor plması 
da büyük önem 
taşıyor. Özellikle 
narkotik-psikotrop 
ilaçların güvenli bir 
alanda bulunması 
ve kullanım oran
larının takibi açısın
dan da büyük bir 
konfor sağlıyor. 
Bu sistem sayesinde 
hastane eczanesinde 
ve bölüm stoklarında 
gerektiği kadar ilaç 
stoğu bulunduruyor 
olmakla birlikte. 
gereksiz maliyeti de 
önlemiş oluyorsunuz. 
İlaç yönetim sistemi, 
aynı zamanda hasta 
güvenliğini sağlıyor, 
çalışanların iş 
yükünü ve gereksiz 
insan kaynağını 
azaltıyor.

Ayak sorunlarının kaynağı: "topuklular”
Kadınların çok sevdiği 
şık ayakkabılar ayak 
rahatsızlıklarını tetik- 
liyor. Doruk Özel 
Bursa Hastanesi 
Ortopedi Uzmanı 
Doktor Erdeniz 
Duygulu, bayanlarda 
görülen birçok ayak 
rahatsızlığının temel 
kaynağının topuklu 
ayakkabılar Olduğunu. 
vurguladı.
Duygulu yaptığı açık
lamada, topuklu 
ayakkabı tutkusunun 
kadınların sağlığını hiç 
düşünmeden tehlikeye 
atmasına sebep 
olduğunu belirterek, 
“Spor ayakkabılar da 
ayakları deforme ede
biliyor. Bu noktada 
doğru ayakkabı seçimi 
kadar ömür boyu'sizi ' 
taşıyan ayaklarınızın 
bakımına ve kon
foruna da önem ver
mek gerekiyor” dedi. 
Ayak rahatsızlıklarının 
başlıca sebebi olarak, 
ayağa uyumu 
düşünülmeden yalnız
ca estetik kaygılarla 
satın alınan 
ayakkabıları gösteren 
Duygulu, “Öncelikli 
olarak ayağınızın şek
lini alan ve hafif 
ayakkabılar tercih 
edilmeli. Modanın 
takipçisi olmak adına 
şıklığı kriter almak ve- 
bütün bir günü topuk
lu ya da ayağınızı 
sıkan ayakkabılarla 
geçirmek ileri zaman
larda çok ciddi

hastalıklara davetiye 
çıkarabilir.” diye 
konuştu.
-AYAK 
BAŞPARMAĞINDAKİ 
KEMİK ÇIKINTISI- 
Topuklu ayakkabılarda 
ilk göze çarpan soru
nun ayak baş par
mağının diğer parmak
lara yanaşmak üzere 
dışarıya doğru 
bükülmesi olduğunu 
kaydeden Duygulu, 
özellikle hanımlarda 
çok sık görülen bu 
rahatsızlığın 
nedeninin, genellikle 
dar ve yüksek topuklu 
ayakkabılardan kay
naklandığını ifade etti. 
Duygulu, çukur taban 
ve düz taban gibi 
diğer ciddi ayak prob
lemlerinde, sıkı bantlı 
ayakkabı kullananlar
da bu rahatsızlığa 
sıkça.rastlandığını dile 
getirdi. Duygulu, . .• 
öncelikle daha çok 
orta yaşı geçmiş 
bayanlarda görülen bu 
sorunda, en erken 
hissedilen belirtinin, 

tabanda baş parmağın 
altına gelen bölgede 
(metatars) hissedilen 
ağrı olduğunu anlattı. 
Zamanla ağrının art- ■ 
tığını ve bölgede 
kızarıklık başladığını 
vurgulayan Duygulu, 
baş parmak ekleminde 
zamanla yuvarlak bir 
çıkıntı oluştuğunu ve 
buna da halk arasında 
“kemik çıkması” 
olarak adlandırıldığını 
söyledi.
Duygulu, “Böyle bir 
rahatsızlık durumun
da, hafif vakalarda 
sivri uçlu ve dar 
ayakkabılar mümkün 
olduğunca tercih 
edilmemeli. Önü küt 
ayakkabıların içine ya 
da terlikle baş parmak 
ile ikinci parmak arası
na yerleştirilen mâkar~ 
alarm kullanılması da 
rahatsızlığın odaya 
çıkmamakısa 
süreli bir çğzüm ola
bilir. Ağrı hissedilen 
parmaklara egzersiz 
uygulamak da yarar 
sağlayabilir” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası, 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 614 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 Q0
Sehil Dev. Hsst. oo oqMer.Safl.Ocağı ? ’ » »
Tomokay Tomografi
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

20 Şubat 2008 Çarşamba 
FATİH ECZANESİ 

Hanı idiye Mh. Orhangazi Cd. 
Tel: 513 9127-GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2984

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER f 
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)



MGemlikKHrfezl

HERKE güveni

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLER
* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
• ODALAR AMERİKAN KAPI

* GİRİŞ ÇELİK KAPI ^V"T_
• KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ HH

• ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
* OTOPARK & YEŞİL ALAN

• PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARU 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

IrnıE

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

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin kensine ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken,! 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

i

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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_____Tibet oteL Karşisi z CSM: 0.557 706 76 05

REYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş. 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

HEM vasıtasıyla 7 ay içinde 6 Hasır Takı Kursu açıldı 

Hasır îrtı Kooperatifi ImM
TSO Gazi İlköğretim 

Okulu Folklor Yanşması’nda 
15’nci oldu

Kaymakam Mehmet Baygül, Hasır Takı Kurslarında yaklaşık 200 
i kişinin hasır takı yapma becerisini kazanarak meslek sahibi olacağını 
söyledi. Dün Kaymakam Baygül başkanlığında yapılan toplantıda 
hasır takı kurslarında ürün temini ve pazarlanması için kooperatif 
kurulması kararı alındı. Öte yandan hasır takı ürünleri için kurulacak 
olan atölyenin yaklaşık 60 bin YTL’ye mal olacağı belirtildi. Syf 3’de

İM

32 öğrenciden oluşan TSO Gazi 
İlköğretim Okulu Folklor Ekibi, Bursa 
Atatürk Spor Salonu’nda dün yapılan 
İl Birinciliği Folklor Yarışmasında İl 
Beşincisi olmayı başardı. Sayfa 2’de

Güne Bakış H akpet
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Avni M alg il
Avni Malgil’i dün toprağa verdik.
Avni Malgil, Gemlik Gazetesi’nin ilk sahip

lerinden.
Cumhuriyet döneminde ilçemizde benim 

bildiğim kadarıyla ilk yerel gazete 1957 yılında 
Necati Metin tarafından "Gemlik" adıyla 
çıkarıldı.

Sonra bu matbaaya Avni ve Doğan Malgil 
kardeşler ortak oldu.

Gemlik Gazetesi'ni şimdi Avni Malgil'in 
yeğenleri çıkarıyor.

Gemlik eski bir gazeteci ve siyasetçisini 
yitirdi, Devamı sayfa 5'de

OTO SÜPÜRGE 
ÜCRETSİZ

YAĞ DEĞİŞİMİ
SON TEKNOLOJİ 

OTOMATİK
YIKAMA MAKİNASI 
EVLERE V€ İŞYERLERİNE 
VAKİT SERVİSİMİZ OLUP 

TELEFON AÇMANIZ YETERLİDİR.

Dörtyol Mevld Gemllk/Bursa Tef:0.224 513 30 33 
Fakt: 0.224 513 5101 »0.5334373663

Marmara Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Deneyimli ve güleryüzlü personelimizle sîzleri 
istasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ISI) Gazi İlkelim Okulu Folklor Yarısması’nda II 5'ııci oliı
Seyfettin SEKERSÖZ
İlköğretim Okulları 
arasında yapılan 
İl birinciliği 
folklor yarışmasında 
10 okul arasında 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
5.nci sırayı aldı. 
Bursa Atatürk 
Şpor Salonu’nda 
dün yapılan ve 
ilçemizden 
sadece TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
folklor ekibinin 
katıldığı İl 
Birinciliği 
yakışmasında 
temsilcimiz 5.nci 
sırayı alırken 
l.nciliği Bursa 
Ayten Bozkaya 
İlköğretim Okulu 
ekibi kazandı.
Yarışmaya üç 
aydan bu yana 
aralıksız çalışarak

hazırlandıklarını 
söyleyen Okul 
Müdürü Haşan Arı, 
ilçeden tek 
okul olarak 
yarışmaya katılmak
tan mutluluk 
duyduklarını ifade 
ederek, çalışmalar 
sürecince kendile 
rine desteklerini 
esirgemeyen başta 
Kaymakam Mehmet 
Baygül olmak üzere 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'e ve emeği 
geçen öğretmenler 
ile folklor hocası 
Çağrı Selçuk'a 
teşekkür ederken 
yarışmada Gemlik'i 
başarıyla temsil 
eden 32 folklor 
öğrencisiyle de 
gurur duyduklarını 
söyledi.

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+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 İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi'ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Aparfmanı’nda, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 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

30 kilometrelik yeni 
orman yolu yapılacak
Bursa Orinan Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan 30 kilometlerik 
yeni orman yolu 
yapılacağı belirtildi. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü'nün yılın 
ikinci 'İşletme Mü 
dürleri toplantısı' 
Orhaneli İşletme Mü 
dürlüğü'nde yapıldı. 
Bölge Müdürü Ali 
Girgin başkanlığın
da yapılan toplan
tıya sekiz! şube mü 
dürü ile yedi orman 
işletme müdürünün 
yanısıra, Orman 
Kadastro Koordina 
törü vekili Nihat 
Tuncal'dâ katıldı. 
Bölge Müdürü Ali 
Girgin'in konuşması 
ile başlayan toplan
tıda yeni örman yol
larının yapılması 
kararı çıktı.
Bölge Müdürü Ali 
Girgin, Bursa'da şu 
an itibari.ile 1260 
kilometrelik yangın 
emniyet yolunun 
bulunduğu bilgisini 
vererek, yeni yol
ların yapılacağını

vurguladı. Yeni yol
ların olası yangın
larda kullanılabile
ceği gibi daha fazla 
ağaçlandırma mak
sadıyla üretim yolu 
şeklinde yapıla
cağını belirten Gir 
gin, ilk yarıyılda 30 
kilometre düşünü 
len yolun toplamı 
nın yıl sonuna ka 
dar 60 km.yi aşa
bileceğini söyledi. 
Ormanlarda yangın 
emniyet yollarının 
yanı sıra üretim 
yolu bulunduğunu 
aktaran Ali Girgin, 
"Yangında kullanıl
mak için ormanlar- . 
da 25-30 hektar 
alanlar halinde 
ormanları bölen 
bu yollar sık aralık
larla açılır. Büyük 
alanlarda yangının 
artmasını önlemek 
için bu yollar kul
lanılır. Bu yollardan 
yangına karşı 
savaş açılarak 
büyümeden 
önlenmesi 
sağlanır." dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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■ ta Tali Kaopeıatili kurulacak Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Yazı YORUM

Kaymakam Mehmet Baygül, Hasır Takı Kurslarında 
yaklaşık 200 kişinin hasır takı yapma becerisini kazanarak 
meslek sahibi olacağını söyledi. Dün Kaymakam Baygül 
başkanlığında yapılan toplantıda hasır takı kurslarında ürün 
temini ye pazarlanması için kooperatif kurulması kararı 
alındı. Öte yandan hasır takı ürünleri için kurulacak olan 
atölyenin yaklaşık 60 bin YTL’ye mal olacağı belirtildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

11 Kaymakam 
j Mehmet Baygül'ün 
i öncülüğünde 
I başlatılan Hasır 
I Takı kursları 
I için ürün temini 
| ve pazarlanması 
I için Kooperatif 

kurulması için
I ilk adım atıldı.
I Kaymakam
1 Mehmet Baygül'ün 
I başkanlığında 
1 dun yapılan 
j toplantıya Belediye 
ı Başkanı Mehmet 

Turgut, Sosyal 
Yardımlaşma

d’ ve Dayanışma 
J Vakfı Müdürü 
I Müzeyyen
Eroğlu, Hasır 
Takı Öğretmeni 
Tuğba Husalar, 
Ticaret Odası 
Başkanı Kemal

| Akıt, Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
İlçe Tarım Müdürü

| İbrahim Çetin, 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir 
ile Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre ile 
HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu 
katılarak kurulması 
düşünülen 
kooperatif

I için destek 
vereceklerini 
söylediler. 
Kaymakam 
Baygül, Hasır 
Takı projesinin 
bugüne kadar 
olan aşaması 
hakkında katılan- 
lara bilgi verirken, 
maddi destekte 
bulunanlara 
teşekkür etti. 
Projenin Vali 
Şahabettin 
Harput tarafından

| da olumlu bulu
narak destek

■___________■■
Kaymakam Mehmet Baygül başkan- I 
lığında yapılan toplantıda kooperatif । 

kurulması İçin ilk adım atıldı

verildiğini söyleyen 
Kaymakam 
Baygül, projenin 
şimdiden diğer 
ilçelerin de 
ilgisini çektiğini 
ve kendilerinden 
bilgi istendiğini 
söyledi.
İŞSİZLİĞE 
DÖNÜK 
ÇARE 
PROJESİ 
Hasır Takı ürünleri 
için kurulacak 
atölyenin yaklaşık 
60 bin YTL'ye 
mal olacağını 
bildiren Baygül, 
"Atölye kurul
duğunda sadece 
Gemlik'e değil 
Bursa ve diğer 
ilçelere de hitap 
edecek ve ilçeye 
gelir getirecektir. 
Amacımız ilçede 
bulunan 4500 
fakir sayısını 
kişileri meslek 
sahibi yaparak 
1500'e indirmektir" 
şeklinde konuştu. 
Aliağa ilçesinde 
yaptıkları geziden 
de toplantıya 
katılanlara bilgi 
veren Kaymakam 
Baygül, hazırlanan 
projenin onay
landığını ve 
kursiyer ile 
malzeme parasının 
kendilerine 
gönderildiğini 
söyledi.
HEM vasıtasıyla 
ilçede 7 ay 

içinde 6 nasır 
takı kursunun 
açıldığını 
bildiren Baygül, 
4 kursun daha 
açılacağını ve 
kurslarda yaklaşık 
200 kişi hasır 
takı yapma 
becerisini 
kazanarak meslek 
sahibi olacağını 
söyledi.
Hasır Takı işinin 
başlatıldığı Aliağa 
ilçesine bir süre 
önce yaptıkları 
ziyaret ve gezide 
başta atölye 
olmak üzere 
kooperatif 
konusunda 
temaslarda 
bulunduklarını 
bildiren 
Kaymakam 
Baygül, özellikle 
kurulması düşünü 
len kooperatifin 
işleyişi hakkında 
bilgi edindiklerini 
söyledi.
Alınacak hasır 
takı malzemeleri 
ve yapılacak

—J I '»İMİMMİŞ 
ürünlerin 
pazarlanması 
için kurulması 
düşünülen koope 
ratif için 7 kişilik 
kurucu üyenin 
önümüzdeki 
günlerde belirlen
mesi için çalışıla
cağını söyleyen 
Kaymakam 
Baygül, 
önümüzdeki 
günlerde 
Kurşunlu 
beldesinde de 
hasır takı kursu 
açılacağını 
bildirdi. 
Kooperatifin 
kurulmasının 
ardından üretim 
için yavaş 
hareket edilmesi 
ve kaliteli ürün 
yapılması için 
eğitmen sayısının 
belirli düzeyde 
tutulması gerektiği 
savunulan 
toplantıda tüm 
katılımcılar 
destekte bulu
nacaklarını 
söylediler.

Bize gülüyorlar Sayın Başbakan
Londra’da yaşayan bir Hekim arkadaşım 

Türkiye’ye geldi.
"Türkiye’yi nasıl buldun?" diye sordum. 

Acı acı gülümsedi:
"Doğrusu ülkemi tanıyamadım. 

Kahroluyorum..
Her gelişimde biraz daha karışmış halde 

buluyorum.
İlkel bir türban kavgası var. Bir parça bez 

uğruna millet birbirini yiyor.
Allah aşkına biz bu muyuz? Biz bu kadar 

geri kafalı, akılsız mıyız ?
Gelişmemiş bir üçüncü dünya ülkesi 

miyiz?"
Televizyonlardan edindiği izlenimleri 

şöyle anlattı:
"Gördüğüm kadarıyla Türkiye Cumhuri 

yeti, tarihinin en kritik dönemini yaşıyor.
İnsanlar birbirine düşmanca bakıyor 

adeta...
Hele Başbakanın hali...
Beni korkuttu doğrusu!
Neden bu kadar kızgın?
Niçin bu kadar sert ve tahammülsüz?
Beyaz çarşaf edebiyatı yapıyor?

Başbakan’ın ruh halini hiç beğenmedim...
Bu gidişle bölünme kaçınılmaz..
Başbakan bütünleyici olmalı...

, lehlıke çok büyük! Ya bu ortaçağ kâfan- 
lığını kabul edeceksiniz, içinize sindirip tes
lim bayrağını çekeceksiniz, ya da insanlar 
olarak Atatürk Türkiye’sine sahip çıkacak
sınız.

Biz, ülke dışında yaşayan Türkler olarak 
uygarlığa destek veririz ama bu yeterli olmaz.

Ufukta bir uzlaşma imkânı yok gibi...
Geçen gün televizyonda Başbakan’ı din

ledim...
Aman Allahım! O ne öfke, o ne kızgınlık!
Ben uzun yıllardır yaşadığım İngiltere’de 

böylesine zehir zemberek konuşan, herkese 
posta koyan bir tek lider görme dim..._

İngiliz Başbakanlar, olgun, ciddi ve çoğu 
zaman esprili devlet adamlarıdır.

Dinlediğim Tayyip Erdoğan Bey, beni 
ürküttü doğrusu...

Hele medyaya çatışı ve basını açıkça 
tehdit edişi, hiçbir Avrupa ülkesinin 
demokrasi anlayışına uymuyor.

Kusura bakmayın ama Avrupa Birliği bu 
halimizle bizi asla bünyesine almaz.

Tünelin öbür ucunda ışık yok!
Eski yıllarda da gericilik faaliyetleri vardı 

ama böyle ilkel türban sorunu yoktu.
Bir bez parçası, koskoca ülkeyi ikiye 

bölmüş... Aklım almıyor!
Televizyonlar türban tartışmalarıyla dolu...
Programlarda bile türbanlılarla, türban 

karşıtları çatışıyor.
Üniversitelerdeki kargaşa da bana, ateşin 

üzerine konulmuş kazanının fokur fokur kay
namasını hatırlattı.

Öğrenciler ayakta..
Hocaların öğrencilere, öğrencilerin 

hocalara sevgi yerine nefret duygularıyla 
baktıklarını görüyorum.

Türban, devlet sorunu olmuş durumda...
Uygar Batı ülkeleri halimize bakıp gülü 

yor. Olacak iş mi bu?
Çağdışı davranışlarımızla Avrupa ülkele 

rinden ne kadar geri olduğumuzu tüm 
dünyaya gösteriyoruz ama halimizle yine de 
Avrupa Birliği’ne girmeyi hayal ediyoruz."

İşte sayın Başbakan dışarıdan görünü 
şümüz bu...

Bizi küçümsüyorlar, alay ediyorlar, adam 
yerine koymuyorlar..

Ben kendi adıma bunu hak etmedim.
Bana yazık değil mi ?

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Avni Malgil vefat etti Meclis cezaevlerini 
mercek altına alıyor 
Meclis İnsan Hakla DTP Diyarbakır

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik'te ilk 
yayınlanan haftalık 
Gemlik Gazetesi'nin 
Sahibi ve Yazı 
İşleri Müdürlüğü’nü 
yapan Avhi Malgil 
(78) vefat etti.
1958 yılında 
yayın hayatına 
başlayan ve 
Gemlik'in en e 
ski gazetesi 
olan Gemlik 
Gazetesi'nden 
yazdığı yazılarla 
ilçenin nabzını 
tutan Avni Malgil, 
gazetecilik 
yanında zamanın 
Kafoğlu Sabun 
Fabrikası'nın da 
Muhasebe 
Müdürlüğü’nü yaptı. 
Gemlik Gazetesi 
yönetimini kardeşi 
merhum Doğan 
Malgil'e devrettikten 
sonra emekli olan 
Avni Malgil bir 
süre Müteahhitlik 
yaptıktan sonra 
İstanbul'a yerleşti. 
3 çocuk babası 
olan Avni Malgil, 
geçirdiği ameliyat 
sonrasında 
istirahat ettiği 
evinde önceki
gün vefat etti.
Dün Çarşı
Camiinde

okunan ikindi 
namazına 
müteakip cenaze

namazı sonrasında 
sevenleri ve
aile dostları

tarafından ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi

rını İnceleme Korniş 
yonu bünyesinde 
oluşturulan “Her 
Türlü Şiddet, kötü 
muamele ve işken 
ce ile ceza ve tutuk 
evleri ile ilgili sorun 
ların incelenmesi” 
amacıyla kurulan 
alt komisyon, ceza
evlerinde incele 
melerde bulunacak. 
Alt komisyon 
Başkanı AKP Ço 
rum Milletvekili 
Murat Yıldırım 
“cezaevlerini yerin 
de inceleyeceğiz, 
varsa haksızlık ve 
hukuksuz lukların 
giderilmesini temin 
edeceğiz” dedi. 
Meclis İnsan 
Hakları İnceleme 
Komisyonu bünye 
sinde cezaevleri ve 
tutukevlerindeki 
sorunların inceleme 
si amacıyla kurulan 
alt komisyon, AKP 
Çorum Milletvekili 
Murat Yıldırım baş 
kanlığında toplandı. 
Toplantıya alt ko 
misyon üyeleri AKP 
Bingöl Milletvekili 
Kazım Ataoğlu, 
AKP Denizli Millet 
vekili Mithat Ekici, 
AKP Ktahramanma 
raş Milletvekili Fa 
tih Arıkan, CHP İz 
mir Milletvekili Ah 
met Ersin, MHP 
Kars Milletvekili 
Gürcan Dağdaş,

Milletvekili Akın 
Birdal ile Ceza ve 
Tevkif Evleri Genel 
Müdürü Kenan 
İpek, Genel Müdür 
Yardım cısı Haşan 
Hakkı Kadakal ve 
Daire Başkanı Neca 
ti Nursal katıldı. 
Alt komisyon Baş 
kanı Yıldırım, yap
tığı yazılı açıklama
da, cezaevlerin den 
çok sayıda şikayet 
aldıklarını belirterek 
“F tipi cezaevlerinin 
tecri de yol açtığı, 
ortak etkinliklerle 
ilgili hükümlerin 
uygulanmadığı, hü 
kümlü ve tutuklu- 
ların ziyaretçilerle 
görüşmelerinin key 
fi disiplin cezalarıy
la engellendiği, ziya 
retçilerle görüştü 
rülmedikleri, ziyaret 
çilerin üst aramaları 
sırasında rahatsız 
edildikleri, yemek
lerin kötü olduğu, 
sağlık koşullarının 
yetersizliği veya 
tedavi için yeterli 
çaba gösterilme 
diği, mahkemeye ve 
başka cezaevlerine 
nakledilirken kötü 
muamele yapıldığı, 
telefonla konuşma 
haklarının kullandı 
rılmadığı ve cezaevi 
kapasitelerinin 
yetersizliği bu şika 
yetlerden en yoğun 
olanları” dedi.

Gemlik’ten Fenerbahçe’ye destek gitti
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği dün 
akşam İspanyol 
Sevilla Takımı ile 
yaptığı karşılaşma 
öncesi Fenerbahçe 
taraftarlarını 
İstanbul’da 
yapılacak 
maça götürdü.
Saat 16.oo 
sıralarında Çarşı 
Meydam’nda 
toplanan 
Fenerbahçeliler, 
Metro Turizm 
Şirketi’ne ait 
otobüs ile 
İstanbul’a hareket 
etmeden önce 
objektiflerimize 
poz vererek, 
Fenerbahçe 
lehine meydanda 
sloganlar attılar.

Fenerbahçe 
taraftarları 
Sevilla karşısında 
takımlarının 
mutlaka galip 
geleceklerini, 
bu umutla 
İstanbul’daki 
karşılaşmaya 
giderek 
Fenerbahçe’yi 
destekleyeceklerini 
söylediler.
Sevilla karşılaşma 
sına giden Gemlikli 
Fenerbahçeliler 
arasında tek kadın 
olan taraftar 
Ecazacı Ay Onur 
ise, Fenerbahçe’nin 
hiçbir maçını 
kaçırmadığını, 
bu gece galibiyet 
sevinci ile 
Gemlik’e dönecek
lerini söyledi.
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Avni ağabeyi zaman zaman 
görüyordum.

Uzun zamandır İstanbul’da 
yaşadığını yeğenlerinden duyu 
yordum.

Çocukluğumda Belediye’nin 
yaptığı Yeni Çarşı da bir mani
fatura mağazamız vardı.

Bu mağazayı rahmetli ba 
bam ağabeylerim için açmıştı.

Büyük ağabeyim İstanbul 
Kabataş Erkek Lisesi’nde öğ 
rencilik yaparken, ilçeye yeni 
bir çarşı yapıldı.

Bizim aile de oradan bir yer 
kiralamış.

Tam arkamızda ise Gemlik 
Matbaası vardı.

Sallama pedal bir baskı 
makinası ile matbaacılık 
yapılır, cumartesi günleri de 
haftalık gazete basılırdı.

Biz, matbaa görmediğimiz 
için sık sık gider perceresin- 
den içeriyi izlerdik.

Bir de büro bölümünde 
sonradan adının Avni Malgil 
olduğunu öğrendiğim genç ve 
iyi giyimli bir adam otururdu.

Oturduğu koltuğun arkasın
da ise duvarda asılı ilginç bir 
tablo vardı.

O tabloyu hiç unutamadım.
Büyük ağabeyim Erol, fut-

Avni Malgil

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmall.com '

bola meraklı biriydi.
Gemlik Güvenspor da top 

koşturur, bir yandan da İstan
bul’da yayınlanan Türkiyespor 
Gazetesi’ne Gemlik’ten haber
ler gönderirdi.

Gemlik Gazetesi’nde de 
spor yazardı.

Orta okulda Fransızca öğret 
menimiz, o günlerin en güzel 
bayanlarından Kamuran Hanı 
mın, Avni Malgil ile evlendiğini 
duymuştuk.

Avni Malgil’i tanımam, hem 
manifatura mağazamızın 
arkasındaki matbaanın sahibi 
olmasından, hem de Fransızca 
öğretmenim Kamuran’ın 
köcası olmasından kaynak 
landı.

Avni Malgil o yıllar Kafoğlu 
Sabun Fabrikası’nın İstiklal 
Caddesi’ndeki bürosunda 
Muhasebe bölümünde çalışı 
yordu.

İnan Tamer ağabeyimle bir
likte.

Sonraki yıllarda Avni Mal 
gil’i Adalet Partisi’nde siyaset 
yaparken gördüm.

Genç ve ateşli bir Demok 
rattı.

Sanırım o yıllar, yani 1970’1i 
yıllarda Belediye Başkanlığı’na 
hevesliydi.

Belediye Başkanı Emin Dal 
kıran’a muhalifti..

Ama o mücadelede kaybe
denlerden olunca, siyasetten 
uzaklaşarak, inşaat işlerine 
girdi.

Hatta bizim yeni açtığımız 
matbaanın karşısında Toplu 
Ailesi’ne ait binanın yapımını 
üstlenmişti.

Sonra o işleri de bıraktı..
Avni Malgil, kendine mün

hasır insanlardan biriydi.
Çocuklarının İstanbul’a yer

leşmesinden sonra eşi de 

emekli olunca ailece İstanbul’a 
yerleşmişlerdi..

Zaman zaman Gemlik’e ge 
lir, uzaktan da olsa görürdüm 
kendisini.

Bana, “Güler nasılsın?” diye 
seslenirdi her görüşünde..

Yaş olarak benden büyük 
olması nedeniyle, uzun boylu 
bir ilişkimiz olmadı, ama o 
Gemlik’te iz bırakanlardandı.

Dün, Çarşı Caminde O’nu 
son yolculuğuna uğurlarken, 
yeğenlerine başsağlığında 
bulundum, cenaze namazına 
saf tutup hakkımızı helal ettik.

Bu arada cami duvarı yanı
na konan bir sandalyede otu
ran Fransızca öğretmenim 
Kamuran Hanıma gözüm ilişti.

Yaşlanmıştı.
Birçok arkadaşım 

başsağlığı dilemeye gittiği 
halde ben gide medim.

Öğrenciliğimizden kalma 
güzel anılarım yoktu ken
disiyle.

Hala onun etkisi mi sürü 
yordu bilmiyorum.

Belki de zamanında yaptık
larımdan utandığımdandır.

Gemlik bir tanınmış 
simasını daha kaybetti. 
Toprağı bol olsun.

K2 belgeleri için sürenin 
uzatılması bekleniyor

Bursa Ticaret ve alma mecburiyeti dolaşımını sağlıyor.
Sanayi Odası'ndan bulunan araç Firmaların
yapılan açıklamada, sayısının süresi içerisinde
il içinde 3.5 çokluğu K2 belgeleri için
tonu aşmayan sebebiyle araç başına 752
taşımacılık yeterli belge- YTL yatırmaları
faaliyetlerine lendirme gerekiyor.
yönelik olarak yapılamayacağını Süre uzatılmazsa
K2 yetki belgesi dile getiren firmaların araç
almak için Ulaştırma başına ödemeleri
25 Şubat 2008'e bölge ıviuaurıugu gereken tutar
kadar tanınan yetkilileri de, 5 bin 778 YTLye
sürenin K2 belgesi çıkacak.
uzatılmasının alma süresinin Süre uzatımından
beklendiği uzatılmasının sonra, yüksek olan
belirtildi. gerektiğini dile K2 belge ücretinin
BTSO, konuyu getirdi. düşürülmesi
Türkiye Odalar Firmaların yönünde de
Borsalar Birliğine kendi faaliyet girişim yapacak
ileterek, süre alanlarıyla ilgili olan Bursa
uzatımı konusunda ürünleri taşımakta Ticaret ve Sanayi
takipçi olunması kullandıkları Odası, bu
talebinde araçları için konuyu da
bulundu. almaları gereken Türkiye Odalar
Bursa il K2 belgesi, ve Borsalar Birliği '
genelinde bu araçların il nezdinde takip
K2 belgesi içinde serbest etmeye hazırlanıyor.

KAYIP Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden aldığım 
kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Barbaros AKGÜN
i rj't ıım fi ?! Mfı'JF • 1 J j? I jMT3ı1/ AVIR Gemlik Anadolu Meslek ve Kız Meslek

|p Lisesinden aldığım tastiknamemi kaybettim.
Hükümsüzdür. Seçil EKEN

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Şener: "Ekonomide 
kırılganlık sürüyor"

Eşin izni olmadan kefil olunamayacak
Eski Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener, Türkiye 
ekonomisinin geldiği 
noktayı eleştirerek, 
ekonomide kırılma 
görülmemesinin 
nedeninin iyileşmel
erden değil, hızlı 
yabancılaşmalardan 
kaynaklandığını 
söyledi. 
Türkiye'deki ekono 
mik politikaların da 
gittikçe "yabancılaş 
tığını" kaydeden 
Şener, Türkiye'nin 
küresel rekabet 
gücünün artırarak 
değil, kırılmalar yaşa
yarak yoluna devam 
ettiğini belirtti. 
Abdüllatif Şener, 
Merkez Bankası'nın 
taşınması kararının 
Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan tarafın 
dan bir soru üzerine 
alındığını söyleyerek, 
söz konusu kararın 
Acil Eylem Plam'nda 
yer almadığını hatır
lattı. Şener, Ankara 
Ticaret Odası (ATO), 
Türkiye Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletme 
ler Serbest Meslek 
Mensupları ve Yöne 
tiçiler Vakfı (TOS 
YÖV) ve Ostim Sana 
yici ve İşadam lan 
Derneği (OSİAD) 

işbirliğiyle düzenle
nen “2008'de Türkiye 
Ekonomisinden 
Beklentiler” konulu 
toplantıya katıldı. 
Şener toplantıda yap
tığı Ikonuşmada, 45 
trilyon dolar olan 
dünya milli gelirin 
den «en büyük payı 
12.5 trilyon dolarla 
Amerika'nın aldığını 
belirterek, büyük 
ciroya sahip ülkelerin 
dünyaya yön verdiği
ni vurguladı. İslam 
Konferansı Teşkilatı 
üyesi 57 ülkenin 
dünya milli 
gelirinden aldığı 
payın sadece 2.7 tri
lyon dolar olduğunu 
dile getiren Şener, 
“Cirosu büyük olan 
ülkeler getirir bur
nunuzun dibine ordu
ları diker, ama siz bir 
tır malı 2 ülke öteye 
götüremezsiniz” 
dedi. Şener, 10 tril 
yon dolarlık toplam 
dünya ihracatı içeri 
sinde İslam Konferan 
sı Teşkilatı üyesi 
57 ülkenin toplam 
payının 770 milyar 
dolar olduğunu, 
söz konusu payın 
200 milyar dolarlık 
kısmınında 
Türkiye ve 
Malezya tarafından 
yapıldığını kaydetti.

TBMM Adalet 
Komisyonu'nda, 
“Borçlar Kanunu 
Tasarısı” AKP, CHP 
ve MHP'li üyelerin 
oylarıyla bir alt 
komisyona havale 
edildi. Komisyon 
tasarıyı başta Yargı 
tay, bilim kuruluşları, 
baroların da olduğu 
150 kuruluşa gönde 
rerek görüş istedi. 
TBMM Adalet 
Komisyonu, “Borçlar 
Kanunu Tasarısını” 
görüşmek üzere 
Ahmet lyimaya 
başkanlığında top
landı. Komisyona 
hükümet adına 
katılan Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin 
tasarı hakkında bilgi 
verdi.
-10 YILLIK 
ÇALIŞMANIN 
SONUCU- 
Şahin, halen yürür
lükte olan yasanın 
Cumhuriyetin kuru
luşu ile birlikte yürür
lüğe girdiğini ve 
yaşanan gelişmelere 
bağlı olarak yenilen
mesi gerektiğini 
belirterek, bu doğrul
tuda 1998 yılında 
Adalet Bakanhğı'nda 
bir komisyonun 
kurulduğunu anlattı. 
Meclis’e 22 Ocak 
2008'te sevkedilen 
tasarının 10 yıllık bir 

çalışmanın sonucu 
olduğuna dikkat 
çeken Şahin, hazır
lanan tasarıda yürür
lükteki kanunun sis
tematiğinin bozulma- 
masına özen göster
ildiğini kaydetti. 
Tasarı hazırlanırken 
uluslararası metinler
den sadece yarar
lanıldığını bu 
metinlerin esas alın
madığını ifade eden 
Bakan Şahin, tasarıy
la Borçlar 
Kanununun dilinin 
oldukça sadeleştir
ildiğini, sözleşmel
erde tüketicinin 
korunması yönünde 
düzenlemeler yer 
aldığın söyledi. 
Tasarıyla zaman 
aşımı sürelerinin 2 
yıla çıkarıldığını 
kaydeden Bakan 
Şahin, kira 
sözleşmelerine ilişkin 
düzenlemelerin de 
tasarıda yer aldığını 
söyledi.
Görüşmelerin ardın
dan AKP, CHP ve 
MHP'li üyelerin 
oylarıyla tasarı bir alt 
komisyona havale 
edilirken, komisyona 
çalışmaları için 1.5 
aylık süre verildi. 
Adalet komisyonu 
Başkanı Ahmet lyi
maya ise demokratik 
katılın tam olarak 

sağlanması ve her 
kesimin görüşünün 
alınması için 150 
kuruluşa tasarının 
gönderilerek görüş 
istendiğini açıkladı. 
-TASARI NELER 
GETİRİYOR- 
649 maddelik Türk 
Borçlar kanunu 
Tasarısı, eşlerden biri 
mahkemece verilmiş 
bir ayrılık kararı 
olmadıkça veya yasal 
olarak ayrı yaşama 
hakkı doğmadıkça, 
ancak diğerinin yazılı 
rızasıyla kefil olabile
cek. Kumar ve bahis
ten doğan alacak 
hakkında dava açıla
mayacak ve takip 
yapılamayacak. 
Kiracı, kiralanan yeri 
sözleşmeye uygun 
olarak özenle kul
lanacak ve komşu
lara gerekli saygıyı 
gösterecek. Konut ve 
çatılı işyerlerinde, 
mal sahibine verilen 
depozito miktarı, 3 
aylık kira bedelini 
aşamayacak. Aile 
konutu olarak kul
lanılmak üzere 
kiralanan taşınma
zlarda kiracı, eşinin 
açık rızası olmadıkça 
kira sözleşmesini 
feshedemeyecek.
-EŞİN İZNİYLE 
KEFİL ŞARTI- 
Eşinin onayını 

almayan hiç kimse 
herhangi bir kefaletin 
altına imza atamaya
cak. Eşlerden biri, 
ancak diğerinin yazılı 
onayıyla bir borca 
kefil olabilecek. Evli 
bir kişi, eski kanuna 
göre borca kefil 
olmuşsa, bu kefaletin 
geçerli olması için 
eşinin rızası aran
mayacak. Tasarı ile 
getirilen yeni düzen
lemeler özetle şöyle: 
-EV SAHİBİNE 
KİRLAMA YASAĞI- 
Ev sahipleri, "Ev 
bana lazım, oğlum 
evlenecek çık" 
diyerek, kiracıyı 
çıkarmaları 
halinde, 
evi üç yıl geçmeden 
eski kiracısından 
başkasına kiralaya- 
mayacaklar. Evin 
inşa, imar amacıyla 
boşaltılması halinde 
ise haklı bir sebep 
olmadan üç yıl 
geçmedikçe ev 
başkasına kiralana- 
mayacak. Eski 
kiracıya kiralamada 
öncelik tanınacak.
Ev sahibi, bu hüküm
lere aykırı davrandığı 
takdirde ise eski 
kiracısına bir 
yıllık kira bedelinden 
az olmamak 
üzere tazminat 
ödemeyecek.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ ....

-I GÜND
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

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3IBGEMLİK Tel: |0.224)51396 83 Fax: (0.224)513 35 95
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Bursa Gönüllülerinin sertifika sevinci
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
bünyesinde 
gerçekleştirilen 
‘Bursa Gönüllü 
Kent Rehberi 
Yetiştirme 
Programı’nda 
başarılı olan 
katılımcılar serti
fikalarını aldı. 
Bursa Kent Kültürü 
ve Kentlilik Bilinci 
projesi çerçevesinde 
Kentlilik Kulübü 
ve Hemşehri 
Dayanışma 
Dernekleri Çalışma 
Grubu üyelerinden 
17 rehber tarafından 
hazırlanan ‘Bursa 
Gönüllü Kent 
Rehberi Yetiştirme 
Programı’ ilk 
gönüllülerini 
yetiştirdi. Yerel 
Gündem 21 Tarihi 
Kültürel Miras 
Çalışma Grubu’nun 
koordinatörlüğünde 
hayata geçirilen 
ve katılımcıların 
Bursa’nın tarihi, 
kültürel ve doğal

Vergi borçları 18 ayda ödenebilecek
İhtilaflı kamu alacak
larının tahsili ama 
cıyla mükelleflere bir 
kez daha uzlaşma 
imkanı tanıyan yasa 
tasarısı, TBMM 
Genel Kurulunda 
kabul edildi.
Kanuna göre, Vergi 
Usul Kanunu hüküm 
terine göre, uzlaşma 
talep edilmesi ve 
uzlaşma sonucu 
tahakkuk eden vergi, 
resim, harçlar, fon 
payları ile bunlara 
bağlı vergi cezaları 
nın ve yapılan 
uzlaşma tarihine 
kadar hesaplanacak 
gecikme faizlerinin, 
ilk taksit uzlaşma 
tutanağının düzen
lendiği tarihi takip 
eden aydan başla
ması ve 18 ayda 18 
eşit taksitte, taksit 
tutarları ilk taksit 
ödeme süresinin 
başlangıç tarihinden 
itibaren her ay ve 
kesri için ayrı ayrı 
binde 2 oranında 
hesaplanacak faiziy 
le birlikte tamamen 
ödenmesi şartıyla 
uzlaşmaya konu 
tutardan kalan 
alacakların tahsilin
den vazgeçiliyor.

değerleriyle ilgili 
bilgilerini arttırarak 
kentin tanıtımına 
ve tarihi kültürel 
mirasın korunması
na katkıda bulun
malarını sağlamayı 
amaçlayan çalışma, 
‘Bursa Tarihi’, 
‘Bursa Coğrafyası’, 
‘Bursa’da Anıtsal 
Eserler’ ve 
‘Bursa’nın 
Kültürel Değerleri’ 
başlıklarıyla 
gerçekleştirildi. 
Bursa’da yapllan 
kent gezileriyle 
bilgilerin pekişti 
rildiği programa 
katılan ve eğitim 
lerini başarıyla

Vergi ziyaı cezası 3 
kat (iştirak halinde 
bir kat) olarak uygu
lanan tarhiyata iliş 
kin vergi ve cezalar 
ile bunlara bağlı 
usulsüzlük cezaları 
ve il özel idare ile 
belediyelere ait vergi 
resim ve harçlar 
uzlaşma kapsamı 
dışında tutuldu. 
Mükelleflerin düzen
lemeden yararlan
abilmeleri için; tarh 
edilen vergi, resim, 
harçlar ve fon pay
ları ile kesilen ceza 
lara karşı dava açma 
maları, açılmış dava 
lardan uzlaşma tuta 
nağını imzaladıkları 
tarihte vazgeçmeleri 
şartı aranacak.
Kanun, Hâzinenin 
özel mülkiyetinde 
olan veya devletin 
hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan 
yerlerin, 1 Temmuz 
2007 tarihinden 
önce ilgilisine 
tebliğ edildiği halde 
ödenmemiş olan 
ecrimisil alacakları 
nın, ilgilisinin yazılı 
başvurusu üzerine, 
takdiri yapan korniş 
yonlarca yeniden 
tespit edilmesini

tamamlayan 25 
öğrenci, ‘Bursa 
Gönüllü Kent 
Rehberi Kartı’m 
almaya hak kazandı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 

öngörüyor. Tespit 
edilen bedelin ka 
bulü, varsa ecrimisil 
veya takip işlemleri 
ne karşı açılmış 
davalardan vazgeçil 
mesi koşuluyla ala
cağın yeniden yapı
landırılmasına imkan 
sağlanıyor.
1 Temmuz 2007 tari
hinden önce ilgili
sine tebliğ edildiği 
halde ödenmemiş 
olan ecrimisil ala
caklarının, bu kanu ' 
nun yürürlüğe girdi 
ği tarihi takip eden 
ikinci ayın sonuna 
kadar ilgilisinin 
yazılı başvurusu 
üzerine, takdiri ya 
pan komisyonlarca 
yeniden tespit edi 
lerek, tespit edilen 
bu bedelin kabulü, 
varsa ecrimisil veya 
takip işlemlerine 
karşı açılmış 
davalardan vazgeçil 
mesi koşuluyla 
yeniden yapılandın 
lacak. Uzlaşılan 
bedelin, talep edilme 
si halinde, ilk taksidi 
uzlaşma tutanağının 
düzenlendiği ayı 
takip eden aydan 
başlamak üzere 
18 ayda 18 eşit

Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, Yerel 
Gündem 21 Evi’nde 
düzenlenen 
törende öğrencilere 
sertifikalarını 
verdi. Kentlilik 
bilincinin önemine 
vurgu yapan 
Bulut, Bursa’da 
yaşayan vatan
daşların kentin 
tarihi ve kültürel 
değerlerine sahip 
çıkmaları gerektiğini 
söyledi. Programda 
gönüllü eğitmenlik 
yapan öğretmenler 
de törende teşekkür 
belgeleriyle 
ödüllendirildi.

taksitte, taksit tutar
ları ilk taksit ödeme 
süresinin başlangıç 
tarihinden itibaren 
her ay ve kesri 
için ayrı ayrı binde 
2 oranında 
hesaplanacak 
faiziyle birlikte 
tamamen 
ödenebilecek. 
Ödenecek alacak
lara, süresinde 
ödeme yapıldığı 
müddetçe herhangi 
bir zam veya faiz 
uygulanmayacak. 
Bankalarla uzlaşma 
Kanun, bankalara 
da davalarından 
vazgeçmeleri 
şartıyla uzlaşma 
imkanı sağlıyor. 
Buna göre, uzlaş
manın sağlanması 
için, bankalarca 
ihtilaf konusu 
yapılan zararların 
yüzde 65’ini 2001 
yılına ait kurum 
kazancının tespitin 
de geçmiş yıl zararı 
olarak dikkate alı
nacak ve izleyen yıl
lara ait kurumlar 
vergisi matrahının 
da bu şekilde bulu
nan zarar tutarı 
esas alınarak 
düzeltilecek.

Anayasa 
Mahkemes'rnden 
ilk türban sinyali
Anayasa Mahkeme 
si gerekçeli son 
kararında, türban 
için Anayasa 
değişikliğinde 
esasa girmeyeceği
ni, ancak Meclis'in 
yetkisi açısından 
denetleyerek 
yokluk kararı 
verebileceğinin 
işaretini verdi. 
Üniversitelerdeki 
türban yasağının 
kaldırılmasına yöne
lik anayasa değişik
liği nedeniyle göz
lerin çevrildiği 
Anayasa Mahkeme 
si, bu konuda açıla
cak olası davaya 
ışık tutabilecek bir 
karara imza attı. 
Anayasa değişiklik
lerinin iptalinin 
istenmesi halinde 
ancak şekil yönün
den denetlenebile
ceğini vurgulayan 
mahkeme, değişik
liğin yetki yönün
den tartışılabileceği 
noktasında ise 
açık kapı bıraktı. 
Mahkemenin bu 
kararı, "TBMM'nin 
yetkisini aşan, örne 
ğin laikliğe aykırı 
bir şekilde yapılan 
değişikliğin "yok 
hükmünde" sayıla
bileceği" şeklinde 
yorumlandı.
CHP, Çumhurbaş 
kam'nın görev süre 
sini 7 yıldan 5 yıla 
düşüren ve halk 
tarafından seçilme 
sini öngören Anaya 
sa değişikliğinin 
referanduma sunul
masından önce deği 
şiklik yapılmasını 
Anayasa Mahkeme 
si'ne götürmüştü. 
Mahkeme, CHP'nin 

CUMAN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BfiYfiN ELEMAN 

aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. Ho: 11- GEMLİK 
Tel: 0.224 514 70 77

iptal veya yokluğu
nun saptanması 
istemiyle yaptığı 
başvuruyu reddet
mişti. Yüksek Mah 
keme'nin bu ret 
kararına ilişkin 
gerekçeleri Resmi 
Gazete'de yayım
landı. Gerekçede, 
üniversitelerde tür
ban yasağını kaldır
maya yönelik Ana 
yasa değişikliğine 
karşı yapılacak 
başvuruda verilecek 
karara ışık tutan 
bazı ayrıntılar yer 
aldı. Gerekçeli kara 
rın “Yokluğun sap
tanmasının incelen
mesi” başlıklı bölü 
münde şöyle denil
di: “Anayasa Mah 
kemesi'nin görev ve 
yetkilerini belirleyen 
Anayasa'nın 148. 
maddesinde, Anaya 
sa değişikliklerine 
ilişkin yasaların 
esas yönünden de 
netimine yer verilme 
diği gibi, bunların 
biçim yönünden 
denetimleri de, teklif 
ve oylama çoğun
luğuna ve ivedilikle 
görüşülemeyeceği 
şartına uyulup uyul
madığı hususları ile 
sınırlı tutulmuştur. 
Yaptırımı iptal ola 
rak belirlenmiş bu 
hususlar dışında 
denetim olanağı 
bulunmayan tali 
kurucu iktidar 
iradesinin 
hukuksal geçerliliği 
üzerinde daha 
ileri bir tartışma 
yapmak için 
iptal nedenlerinden 
daha ağır bir 
hukuka aykırılığın 
varlığı zorunludur.”
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Elektrik telini keserek
çalmak isterken 
elektriğe çarpıldı

Polis, cinayeti IMEI numarasından çözdü
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
villaya ait elektrik 
kablosunu keserek 
çalmaya teşebbüs 
eden kişi, elektrik 
akımına kapıldı. 
Ağır yaralanan kişi 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ahmet Yesevi 
Mahallesi Balat 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda 
Murat Ş. (32) 
arkadaşları Murat D. 
(26) ve Ercan Y. (26) 
ile alkol almaya 
başladı. Bir süre 
sonra eline aldığı 
demir makasla 
Osman E.'ye (55) 
ait villanın elektrik 
trafosundaki 
kabloları kesmeye 
kalktı. Bu sırada 
elektrik akımına 
kapılan Murat Ş. 
ağır yaralandı. 
Olay yerine 
gelen ambulansla 
hastaneye 

kaldırılan 
Murat Ş.'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Polis, trafoda yap
tığı incelemede bir 
adet demir makas 
ele geçirdi.
Zanlı polise verdiği 
ilk ifadesinde, 
evindeki elektrikli 
sobadan akıma 
kapıldığını 
söylerken tedavi 
sinin ardından 
verdiği ifadesinde 
ise; "Arkadaşlarla 
alkol alıyorduk. 
Daha sonra villanın 
elektrik trafosuna 
çıkarak demir 
makasla telleri 
kesmeye başladı 
ğım sırada akıma 
kapıldım" dedi. 
Tedavisinin ardın
dan gözaltına alınan 
zanlı Murat Ş. 'Açık 
alandan hırsızlığa 
teşebbüs' suçundan 
adliyeye sevk 
edilecek.

Kahramanmaraş'ta 
ormanlık alanda 
22 yerinden bıçakla
narak öldürülen 
hayat kadınının 
katil zanlıları yaka
landı. Polis, cinayeti 
öldürülen hayat 
kadınının cep 
telefonunun IMEI 
numarasından 
ortaya çıkardı. 
Edinilen bilgilere 
göre, 13 Şubat'ta 
meydana gelen 
olayda, Mehtap K. 
adlı hayat kadını, 
Dereli Köyü Ahçseki 
mevkisinde 22 
yerinden bıçakla
narak öldürülmüş 
olarak bulundu. 
Cinayetin ardından 
Asayiş Şube Müdür 
lüğü'ne bağlı Cinayet 
Bürosu dedektifleri 
geniş çaplı operas 
yon başlattı. Olayın 
ardından Mehtap 
K.'nın cep telefo
nunun üzerinde 
bulunmadığını fark 
eden ekipler, cinayeti 
işleyen şahısların 
cep telefonunu almış 

olabileceği ihtimali 
üzerinde durdu. 
Yapılan çalışmalar 
sonucunda Mehtap 
K.'nın cep telefonuna 
ait IMEI numarası 
belirlendikten sonra 
takip altına alındı. 
Aynı cep telefonunun 
başka bir humara 
tarafından kullanıl 
dığını fark eden 
Cinayet Bürosu 
dedektifleri C.B. adlı 
kişiyi gözaltına aldı. 
Emniyette sorgu
lanan C.B, verdiği 
ifadede 3 gün önce 
cep telefonunu 
Ferhat K. (20) isimli 
şahıstan satın 
aldığını söyledi. 
Bunun üzerine 
ekipler Ferhat K.'yı 
aramaya başladı. 
İnternet kafede 
otomobil yarışı 
oynarken yakalanan 
Ferhat K. verdiği ilk 
ifadede cinayetle 
herhangi bir 
bağlantısının 
olhıadığını söyledi. 
Sorgulaması devam 
eden Ferhat K. daha 

sonra cinayeti 
ağabeyi Atalay K.'nın 
(23) işlediğini itiraf 
etti. Zanlıların 
ifadeleri sonucu 
olay şöyle gelişti: 
"Ferhat K. ile ağabeyi 
Atalay K. şehir 
merkezinde gezerken 
Mehtap K.'yı otomo
billerine aldı. Bir süre 
dolaştıktan sonra iki 
kardeş Mehtap K. 
ile ilişkiye girmek 
üzere Dereli köyü 
yakınlarına gitti. 
İki kardeş otomobil 
içerisinde Mehtap 
K. ile ilişkiye girdi. 
Mehtap K. ilişkinin 
ardından iki 
kardeşten para istedi. 
Ancak kardeşler para 
vermek istemedi. 
Bunun üzerine 
Mehtap K. 'Benim 
dostum belalı bir 
adamdır. Parayı 
vermezseniz ikinizi 
de dövdürürüm' dedi. 
Bunun üzerine 
sinirlenen kardeşler
den Ferhat K., 
Mehtap K.'yı tutarken 
ağabeyi Atalay K. 

ise bıçaklamaya 
başladı. Mehtap K.'yı 
22 yerinden bıçak
ladıktan sonra Dereli 
köyü Alıçseki mev 
kişinde ormanlık 
alana bıraktılar.
Mehtap K.'nın iki adet 
cep telefonu ile 
çantasındaki 53 
YTL'yi alan iki kardeş 
daha sonra olay 
yerinden uzaklaştı." 
Emniyette sorgu
lanan ve cinayeti 
işlediklerini itiraf 
eden zanlılar adliyeye 
sevk edildi. Cinayetin 
aydınlatılmasının 
ardından basın 
toplantısı düzenleyen 
Emniyet Müdürü 
Necdet Çelikbilek, 
faili meçhul öldürme 
olayını kısa sürede 
aydınlatmanın huzu
runu yaşadıklarını 
ifade etti. Çelikbilek, 
"Öldürülen kişinin ne 
yaptığı bizim için 
önemli değil.
Sonuçta bir can. 
Arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
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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
*3 11

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

s

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.
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Mâcîde UzÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Eşim öldürüp intihara 
kalkışan sanığa 15 yıl
Bursa'da kendisin
den boşanmak 
isteyen 17 yıllık 
karısı Kadriye 
G.'yi 17 yerinden 
bıçaklayarak 
öldürdükten sonra 
kendi boğazını 
kesip, doğalgazı 
açarak intihara 
kalkışan şahıs, 
15 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce 
"kasten adam 
öldürmek" suçundan 
hakkında verilen 
15 yıl hapis cezası 
Yargıtay tarafından 
bozulan F.G., 
dün tekrar hakim 
karşısına çıktı. 
5 yıl önceki ilk 
duruşmada verdiği 
ifadesinde, hırsızlık 
suçundan cezaevine 
girdiğinde eşinin 
kendisine boşanma 
davası açtığını 
belirten F.G., 
"Ben cezaevin

alınmayacak küfür
ler etti. Elindeki 
bıçakla bana 
saldırarak yaraladı. 
Bıçağı elinden 
aldım. Kendimi 
kaybetmiştim. 
Bıçağı kaç kere 
sapladığımı 
hatırlamıyorum. 
Sonra da kendi 
boğazımı keserek, 
doğalgazı açtım. 
Ölmek istemiştim. 
Ama beni polisler 
kurtardı" diyerek

kendini savunmuştu. 
Hakkında verilen 
ceza Yargıtay 
tarafından 
usulden bozulan 
F.G., dünkü 
yargılama 
sonucunda önce 
müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Hafifletici sebepleri 
göz önünde bulun
duran mahkeme, 
cezayı indirerek 
F.G.'yi 15 yıl hapis 
cezasına çarptırdı.

deyken, benimle 
iş yapan K.T. karıma 
göz koymuş.
İlişkiye girmişler. 
Afla cezaevinden 
çıktıktan sonra 
eşimle birlikte 
kalmaya başladım. 
Ancak aramız 
bozuktu. Olay 
günü eşim göğsünü 
açarak morlukları 
gösterdi ve (Senin 
yapamadığını 
başkaları yaptı) 
diyerek bana ağza

ABOIME OLOU l\l UZ IVI U ?
emlIkK ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
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DEVREN SATILIK 
veya KİRALIK DÜKKAN

Orhangazi Caddesi 
Çifte kahveler civan

(Lokanta veya boş olarak devir yapılabiliri
0.535 633 46 83
0.224 525 08 12

ELEMAN ARANIYOR
KIRPAR! A.Ş. bünyesinde 

çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi' 
mezunu elemanlar alınacaktır. 

(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD. ŞTİ.

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

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

ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VEFİLJS S1INEMASI
Filmin Adı 
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA
ÖLÜM BEKÇİSİ
MASKELİ BEŞLER KIBRIS

KUMfiNUK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİŞİMİZDE ÛOlEIffllEİMHİZHElİİZVm
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları azman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

BERKAY ET
Tel:51î11«C.pTel:».532 77»91M

(Rezervasyon 
Tel î 513 33 21)

1 1.30 - 15.30 - 19.00
1 4.00 - 2 1.15
1 9.00 - 2 1 .OO

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor. 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE 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

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12
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durumu 1-1 yaptı 
Üçüncü sette ise 
tam bir çekişme 
yaşandı. Bu seti 
15-13 alan 
EML maçtan 2-1 
galip ayrıldı.

ise Endüstri 
Meslek Lisesi ile 
Gemlik Lisesi karşı 
karşıya geldi. 
Çekişmeli ve 
zevkli geçen maçta 
ilk seti Gemlik

Lisesi 26-24 alarak 
1-0 öne geçti.
İkinci sette 
maça ağırlığını 
koyan 
EML bu seti 
25-21 alarak

Seyfettin ŞEKERSÛZ
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti'nin organize 
ettiği Verona Mermer 
sponsorluğunda 2. 
küme genç kızlar ve 
genç erkekler 
Voleybol turnuvası 
dün start aldı.
Kapalı Spor 
Salonu’nda başlayan 
maçlarda öğrenciler 
tribünde yaptıkları 
tezahüratla takımları
na moral verirken, 
ilk kez büyük salon
da oynanan turnuva
da renkli görüntüler 
yaşandı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
de takip ettiği Celal 
Bayar Anadolu

Lisesi ile Gemlik 
Lisesi ilk maçlarını 
yenik kapadılar. 
KIZLARDA 
Kazanılmış 2 set 
üzerinden oynanan 
maçlarda geçen yılın 
şampiyonu Ticaret 
Meslek ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
takımı Gemlik 
Lisesi karşısında 
çekişmeli geçen 
ilk seti 26-24 aldı. 
İkinci set birinci 
setin aynısı oldu 
ve bu kez seti 
26-24 Gemlik Lisesi 
alarak durumu 
1-1 yaptı.
Üçüncü sette maça 
yine ağırlığını koyan 
Ticaret ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi bu seti 
15-10 alarak maçtan 
2-1 galip ayrıldı.

Günün ikinci maçın
da ise Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
ile geçen yılın 
şampiyonu Anadolu 
Ticaret ve Ticaret 
Meslek Lisesi 
karşı karşıya geldi. 
Rakibine göre daha 
iyi pas yapan ve 
sayı üreten Ticaret 
Meslek her iki seti 
de 25-21'lik skorla 
alarak maçtan 
2-0 galip ayrıldı. 
ERKEKLER 
Genç erkekler 
grubunda ise İmam 
Hatip Lisesi, Ticaret 
Meslek ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi karşısında 
ilk seti 25-18 ve 
ikinci seti de 25-23 
alarak maçtan 
2-0 galip ayrıldı. 
Günün son maçında

İEML]

[ANADOLU MESLEK

rMÂMKÂflPLISESlİKİZ MESLEK VE ANADOLU MESLEK LİSESİ
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Karın ağrısı ve şişkinlik 
"çölyak" belirtisi olabilir

Gürültü hipertansiyon 
riskini artırıyor

Memorial Hastanesi 
İç Hastalıkları Bölüm 
Koordinatörü Prof. 
Dr. Yavuz Bay kal, 
masumlanılan karın 
ağrısı ve şişkinlik gibi 
şikayetlerin "yaşam 
boyu devam eden tek 
gıda alerjisi" olan 
"çölyak" hastalığının 
belirtisi olabileceğini 
söyledi.
Memorial Hastanesi 
İç Hastalıkları Bölüm 
Koordinatörü Prof. 
Dr. Yavuz Baykal, 
"yaşam boyu devam 
eden tek gıda alerjisi" 
olan, genellikle kalıt
sal olarak ortaya çı 
kan ve tedavi edilme 
diği, özenli davranıl- 
madıgı takdirde de 
hayatı çekilmez hale 
getirebilen çölyak 
hastalığı hakkında 
bilgi verdi. Çölyak 
hastalığının bağırsak
larda besin maddeleri 
nin sindiriminin ve 
emiliminin bozulması
na yol açan bir hasta 
lık olduğunu belirten 
Prof. Dr. Yavuz Bay 
kal, "Çölyak hastalığı

I olan İnsanlar, buğ
day, arpa, çavdar ve 
bir dereceye kadar da 
yulafta da bulunan bir 
protein olan 'gluten'e 
karşı hassasiyet gös
terir. Bu kişiler glüten 
içeren gıdalarla 

beslendiklerinde ince 
bağırsaklarında 
öluşari immünolojik 
reaksiyonlar sonucu 
hücrelerde iltihap v.e 
hasar oluşturur.
Oluşan bu hasar son
rasında besin mad
delerinin sindirimi ve 
emilimi bozulacağın
dan, ishal ve zamanla 
vücutta bazı mad
delerin eksikliği 
ortaya çıkar" dedi. 
Prof. Dr. Baykal, 
çölyak hastalığının 
genetik bir hastalık 
olduğunu ve hasta
ların yüzde 10 
kadarında ailede 
çölyak hastalığı olan 
başka bireylerin de • 
bulunduğunu söyledi. 
Çift yumurtajkiz- 
lerinde yüzde 30 
oranında görülen bu 
hastalığın tek yumur
ta ikizlerinde görülme 
oranının yüzde 70 
olduğunu ifade eden 
Baykal. stresin de 
çölyaka zemin hazır
ladığına dikkat çekti. 
Hastalığın her yaşta 
ortaya çıksa da 8-12 
aylık çocuklarda ve 
30-40 yaş aralığında 
daha sık görüldüğü 
nü kaydeden Baykal, 
"Hastalık ileri yaşlar
da da ortaya çıka
bilmektedir. 'Latent' 
veya 'sessiz çölyak' 

hastalığı ise, bu 
hastalığa ait tipik bul
guların olmadığı fakat 
kalıtsal yatkınlığı olan 
hastalar için kul
lanılan bir terimdin 
Bu hastalarda.zaman
la çölyak hastalığı 
yerleşir. Çölyak 
hastalığının gerçek 
sıklığı bilinmemekte
dir. Kan bankasındaki 
kanlar üzerinde 
yapılan serölojik 
çalışmalar her 300 
kişiden birinde bu 
hastalığın bulunabile
ceğini düşündürmek
tedir" diye konuştu. 
"ÇÖLYAK; İSHAL, 
ŞİŞKİNLİK VE KARIN 
AĞRISI İLE KENDİNİ 
BELLİ EDİYÖR" 
Çölyak hastalığının 
ishal, şişkinlik ye 
k^rın ağrısıyla kendi
ni gösterdiğini 
söyleyen Baykal, 
hastalığın belirtilerini 
ise şöyle sıraladı: 
"Emilim ve sindirim 
bozukluğunun dere
cesine bağlı olarak 
Çölyak hastalığı 
çocuklarda ve 
erişkinlerde farklı* . 
belirtilerle kendini 
gösterir. Çocuklarda 
gelişme ve büyüme 
geriliği çölyak 
hastalığının erken 
bulgusu olabilir.
Karın ağrısı, bulantı, 

kusma, iâhal, huysu
zluk, uyuklama, 
davranış bozuklukları 
ve okulda başarısızlık 
görülebilecek diğer 
belirtilerdir. Bulgula 
rın ortaya çıkması ve 
şiddetlenmesi yıllar 
sürebilir. Çölyak 
hastalığı erişkinlerde 
genellikle 30-40 yaş 
civarında ortaya 
çıkarsa da daha ileri 
yaşlarda da 
görülebilir. Hastalıklı 
kişilerde belirtiler iki 
şekilde kendini gös
terir; emilim bozuk
luğuna bağlı olanlar 
ve besin, mineral ve 
vitamin eksikliğine 
bağlı olanlar.
Hastalarda temel 
besin kaynakları '• 
olan; protein, karbon
hidrat ve yağ emilimi 
bozulmuştur ve en 
ciddi emilimi bozüian' 
jse yağlardır. Yağ 
emiliminin bozulması 
sonucu hastalarda 
ishal ve şişkinlik 
şikayetleri ortaya çık
abilip Karbonhidrat 
emilim bozukluğu 
sonucu ise hastalar
da laktoz intoleransı 
ortaya çıkar, bu 
durum sütlü yiyecek
ler sonrası hastalarda 
karın ağrısı ve şişkin
lik gibi şikayetlere 
neden olabilir."

Avrupa'daki önemli % 
bilimsel dergiler 
arasında yer alan 
European Heart 
Journal Dergisi’nin 
sön sayışında, evi 
havaalanına yakın 
ya da 
işlek cadde 
üzerinde olanların 
hipertansiyon has
tası olmaya aday 
oldukları belirtildi. 
Avrupa 
Kardiyologlar 
Cemiyeti tarafından 
çıkarılan European 
Heart Journal 
Dergişi'nde, Oxford 
Üniversitesinden bir 
bilim adamının 
imzasını taşıyan 
makalede, çarpıcı 
bir araştırmaya yer 
verildi. Söz konusu 
araştırmada, 140 
gönüllü üzerinde 
yapılan çalışmada 
gürültünün kan 
basıncı artışı üzer

ine etkisi araştırıldı. 
Havaalanına yakın 
evlerde veya işlek 
bir cadde üzerinde 
oturanlarda, uyku 
sırasında 15 dakika 
aralıklarla kan 
basıncı ve yatak 
odalarındaki gürültü 
ölçümü yapıldı. 
Uçak ve araç 
gürültüsünün uyku
daki insanların kan 
basıncında anlamlı 
yükselmeye yol 
açtığı tespit edildi.. 
En az 5 yıl süre ile 
havaalanına yakın 
bir yerde veya işlek 
bir cadde üzerinde 
ikamet edenlerde 
beyin kanaması, 
kalp krizi, böbrek 
yetmezliği gibi ciddi 
rahatsızlıklara yol 
açabilen hipertan
siyonun ortaya 
çıkma ihtimalinin, 
büyük oranda arttığı 
tespit edildi.

M
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KAPALI OYUN PARKI
Sitenin kensine alt oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

* 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 Şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
* banyolarda işiğa duyaru HAVALANDIRMA 60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden
• bİna ana gİrİşlerde sensörlü aydinlatma 160012 dublex daireye geniş seçenek.
* 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

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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Entel dalkavuklar..
Recep Tayyip Erdoğan hangi saatte hangi 

kanalı açsak karşımızda..
Üslup da öfke dolu..
Danışmanları demiyorlar mı acep..
"Yüce başbakanım bu üslubunuz çok 

sert, bir de bu kadar sık ekranlarda 
görünürseniz yüzünüz eskir"

I Demezler..
Deseler bile dinleyen kim..
Nasılsa onun medyada dalkavukları var..

’ "Başbakanım sen çok yaşa" nidalarıyla 
ne yaparsa ne ederse alkışlıyorlar..

Başbakanın uçağına biniyorlar, ona yakın 
gazetelerde köşeleri var..

Doğal olarak onun bedelini de ödüyorlar..
Altan Brother's var kalem üstadı Çetin 

Altan'ın oğlanları..
Onlardan yüzü hafif tombik, sakallı ve 

profesör olanı var ya..
O demiş ki..
"Laik olmak için zengin olmak gerekir.. 

Laiklik burjuvazinin öngördüğü ve yaşama 
geçirdiği bir uygulamadır. Doğu , 
Anadolu'da mezrada yaşayan bir yurttaşın 
laiklikle işi olmaz.."

Hayda...
Bu da nereden çıktı..
Ya bu Profa demezler mi?
"Arap ülkelerinde ulusal gelir 10 bin 

doların çok çok üstünde ama onlar laik 
değiller.."

Bunlar bir de entel geçinirler..
Yaşamlarını da bu entellikleri sayesinde 

sürdürürler..
Entel adam bilmez mi alt, üst ve yan 

komşularının ekonomik durumlarını ve 
yönetim biçimlerini ?

Bilir bilmesine de..
Kafaları kim karıştıracak ?
Haşmetmahablarına kim yaranacak ?
Ya ellerinden kalemlerini alırlarsa..
Prof, maaşıyla geçinmek kolay mı bu 

devirde?
Kaldı ki kalemle birlikte öğretim 

üyeliğinin bitmeyeceği de ne malum.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydın

lanma devrimlerinin yaratıcısı ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve Arkadaşları..

Kurtardığınız vatan kimlere kaldı ?
Aydınlattığınız meşaleleri söndürmek için 

nasıl da yarışıyorlar..
Sizin ve yurtsever arkadaşlarınızın 

Avrupahnın 600 yılda yaptığı devrimleri 10 
yıla sığdırmanızı alkışlamıyorlar da 
eleştiriyorlar..

Ortadan yok etmek için cehaletle işbirliği 
yapıyorlar..

Ben buradan bir kez daha sesleniyorum 
bu aymazlara..

Tarihe baksınlar..
Tarihe baksınlar deyince ajandadaki gün

lük tarihten bahsetmiyorum..
Dünyanın ve Türkiye'nin yakın geçmişine 

göz atsınlar
İran'a, Irak'a, Pakistan'a, Afganistan'a 

projeksiyon yapsınlar.
Orada okuduklarını beyinlerinin bir yanı

na kazısınlar...
Gerçi benim dediğim olmayacak iş ama..
Kimbilir belki de bu kez dinlerler..

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin kurmuş 
olduğu Gençlik 
Korosu'na katılan 
öğrencilere Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, kursa gidip 
gelmeleri için oto
büs tahsis etti.
Müzik Öğretmeni 
Hülya Atagün yöne
timinde Cumartesi 
günleri saat 11.00 ile 
12.30 arasında çalış

malarını 
sürdürmekte olan 
Gençlik Korosuna 
katılan öğrenciler 
Manastir’daki 
Kültür Merkezi’ne 
gidip gelirken zor
luk çektiği için 
Belediye Başkanı 
Turgut’tan araç 
tahsis edilmesini 
istediler.
İsteği yerinde bulan 
Başkan Turgut, 
geçtiğimiz hafta eski

Belediye otobüs
lerinden birini 
öğrencilere 
tahsis etti. 
Öğrenciler

Başkan’ın jestine 
sevinir lerken, 
dernek yönetimi 
ise sevinçle 
karşıladı.

BAYTA? www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIR’DA MÜSTAKİL VİLLALAR

Bahkpazarı Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublex. daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri 

. Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama,
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

200 m2 4+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 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
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 2f Fax: 51317 94

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belediye Başkanı, B.Ş.Ulaşım Daire yetkilileri, muhtarlar ve Kooperetif Başkanı otobüs sorunları için biraraya geldi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YanYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Mahalle Muhtarları 
ile Büyükşehir 
Ulaşım Daire 
sorumluları 
arasında Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un 
makamında 
yapılan toplantıda 
sert tartışmalar 
yaşandı.
Mahalle Muhtarları, 
Ulaşım Daire 
sorumlularına 
yönelik eleştirilerde 
bulunurken, 
"Verilen sözler 
yerine getirilmedi" 
dediler.
Başkan Mehmet 
Turgut'un talebi 
üzerine Gemlik 
Otobüsçüler ve 
Minibüsçüler 
Kooperatifi Başkanı 
Fatih Keke ile 
Büyükşehir Ulaştır 
ma Daire Başkanı 
Tacettin Kınay, 
Ulaşım Daire

| Müdürü Cevat Eriş, 
Burulaş Otobüs 
İşletme Müdürü 
Erdinç Aklan, 
Büyükşehir Toplu 
Taşıma Şube 
Müdürü Mesut 
Emir ve Mahalle 
muhtarlarının 
katıldığı toplantıda 
sert tartışmalar 
yaşandı.
Özellikle bazı 
otobüs şoförleri 
tarafından 
yolculara 
yönelik hakarete 
varan sözler sarf 
edildiğini öne 
süren mahalle 
muhtarları, 
duraklar ve 
otobüslerin 
güzergahlarının 
yeniden düzenlen
mesi ile belfrlenen 
yerlere mutlaka 
otobüslerin çalış
masını istediler. 
VATANDAŞ 
BELEDİYEDEN 
BİLİYOR 
Otobüslerle olan 
sıkıntılarını 
muhtarlara ileten 
vatandaşların 
suçlu olarak 
hala belediye 
başkanını 
gösterdiklerini 
aktaran mahalle 
muhtarlarının 
"Bu toplantıları 
yapıyorsunuz

Büyükşehir Ulaşım Daire sorumluları, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un makamında muhtarlardan sorunları dinledi.
ancak hiçbir netice 
çıkmıyor, boşuna 
toplanıyoruz, 
otobüs şoförleri 
eğitilmeli, yaşlı 
insanlara hakarete 
varan davranışlarda 
bulunuyorlar" 
demeleri 
üzerine Belediye 
Başkanı Turgut, 
hem otobüs 
işletmesine hem 
de ulaştırma 
yetkililerine 
dönerek 
"Yapamayacaksa 
nız bırakın, ben 
yaparım" diyerek 
vatandaşın mağ
duriyetinin mutlaka 
önlenmesi için 
kooperatif başkanı 
ile ulaşım yet 
kililerini uyardı. 
KALKIŞ YERİNE 
YETKİLİ 
VERİLECEK 
Söylenen sözlere 
alındığını ve çok 
kırıldığını ifade 
eden Ulaştırma 
Daire Başkanı 
Tacettin Kınay, 
"Bize inancınız 
yoksa bir daha 
gelmeyelim.
Bizim sessiz halimi 
zi kullanmayın, 
bu sözlerinizden 
çok alındım. Sorun 
ları çözmek bizim 
görevimiz." diyerek 
tepki gösterdi.

Otobüslerin kalkış 
yerine yaptırım 
yetkisi olacak bir 
memurun verile
ceğini söyleyen 
Kınay, muhtarlarla 
birlikte sorunları 
yerinde gezerek 
çözeceklerini ve 
özellikle şoförlere 
yönelik yolcu 
şikayetlerinin 
dikkate alınacağını 
söyledi.
İŞGAL ALTINDA 
BİR İLÇE 
KONUMUNDAYIZ 
100 bin nüfusuyla 
büyük bir ilçe 
olan Gemlik'te 
otobüsler için 
iletişim 
merkezinin 
bulunmamasını 
eleştiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, bunun çok 
üzücü olduğunu, 
adeta işgal altında 
yaşayan bir 
halk konumuna 
geldiklerini 
söyleyerek 
"Kendimizi aldat
mayalım, telefonla 
şikayet olmaz. 
Vatandaşlarımız 
sorunun belediye
den kaynaklanmadı 
ğını bilmeleri 
gerekir." diye 
konuştu.
Otobüs şoförlerinin 
Bursa'da eğitim 

gördüklerini ifade 
eden ulaşım 
yetkilileri 
şikayetlerin 
asgariye indiril 
mesi için 
çalışacakları 
konusunda 
söz verdiler. 
Otobüs Kooperatifi 
Başkanı Fatih 
Keke ise özellikle 
Topçular 
Caddesi’ne 
otobüslerin 
giremediğini 
belirterek trafikten 
dert yandı. 
Mart ayı sonunda 
14 adet 12 metrelik 
otobüs geleceğini 
de hatırlatan 
Fatih Keke, 
"Gemlik'e 
3 milyon YTL'lik 
yatırım yapıyoruz. 
Bize iş yapmıyor
sunuz demeyin." 
diyerek eleştirilerin 
haksız olduğunu 
ifade etti.
Toplantının sonun
da Ulaşım Daire 
yetkilileri ve Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut tarafın
dan Otobüs Koo 
peratifine şehir 
içi duraklar ile 
otobüslerin 
güzergahlarına 
mutlaka uymaları 
konusunda 
uyarıda bulunuldu.

Arkadan vuranlar....
DEMOKRATİK Toplum Partisi ileri gelen

leri PKK sorunu ve Türkiye’nin bütünlüğü 
konusundaki tutumlarını belli bir çizgiye 
oturtsalar da ne demek istediklerini anla 
sak...

Çünkü, biri başka şey söylüyor, öteki 
onun aksini savunuyor.

Öğrendik ki, DTP’lilerin öyle Türkiye’nin 
bütünlüğü gibi bir derdi yok.

Keza dağlarda da bizim terörist sandığı 
mız kişiler değil, birtakım maceracı ama ma 
sum gençler dolaşıyor.

Çok çok arada bir 8-10, bazen 12 askeri 
mizi şehit ediyorlar.

0 nedenle bizlere, bu çocukları rahatsız 
edecek şeylerden, özellikle askeri operas 
yon gibi eylemlerden uzak durmak düşüyor.

Adam kendi devletine, o devletin meşru 
güvenlik güçlerine karşı silaha sarılmış, gör 
düğü yerde tetiğe basıyor...
Düpedüz -en hafif deyimle- cinayet işliyor.

Ama bunlar çıkıp ona değil onu yakalayıp 
cezasını vermesi gereken devlete "dur" di 
yor.

"Şunlara adlı adınca 'terörist’ deyin de 
hepimizi huzura götürecek yolda aynı dili 
konuşur hale gelelim" dediğiniz zaman,

"Ama onlar bizim kardeşimiz.
Kardeşlerimize nasıl terörist deriz" yanı 

| tını alıyorsunuz.
Size "kardeşiniz değil" diyen mi var?
Kardeşiniz katil olsa, siz onun eylemine 

"cinayet" ve onun sıfatına katil demeyecek 
misiniz?

Kimse gördüğünüz yerde sarılıp öpmeyin 
demiyor ki..

Kardeşinse kendi şahsi sevgini, saygını 
göster.

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

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

Buralarda "yerel meclisler" kurulmalıymış 
Bu meclisler "dış ilişkiler, maliye ve 

savunmada merkezi hükümet adına sorumlu 
olurken, "emniyet ve adalet hariç, eğitim, 
sağlık, kültür, tarım, sanayi, spor gibi hiz 
metleri merkezle birlikte yürütmeli" imiş. 
Belli ki kafaları karışık..

Ama "bir şekilde sizden ayrılmaya karar
lıyız" demeye getiriyorlar.

"Türkiye’nin bütünlüğü içerisinde Kürt 
sorununun demokratik ve barışçıl çözümü 
için tarihsel bir fırsat yakalandığı" gibi, sa 
mimiyetten uzak laflar da var.

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

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

verseler...
Hangisinde samimi iseler söyleseler de 

bu maskaralık bitse...

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette I 
www.gemllkkorfezgazetesi.com I

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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AKP Kadın Kolları’nın ziyaretleri sürüyor
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kongre sonrasında 
ziyaretlerine ağırlık 
veren AKP Kadın 
Kolları üyeleri 
ilçe Emniyet 
Müdürlüğünü 
te Milli Eğitim 
Müdürlüğünü 
iyaret etti, 
çe Kaymakamı ve 
lelediye Başkanı 
iyaretinden sonra 
çe Emniyet 
lüdürü Ali 
emal Kurt'u 
akamında ziyaret 
ien AKP'li Kadın 
alları Başkanı 

Ayşe Karagöz ve 
yönetim kurulu 
üyeleri kongre 
sonrasında 
ziyaretlere ağırlık 
verdiklerini söyledi. 
Kadınların siyasette 
yerlerini alması 
gerektiğini vurgu
layan Başkan Kara 
göz, kadın kolları 
olarak geçmişte 
olduğu gibi bugünde 
aktif bir şekilde 
çalışacaklarını

d

-

—

söyledi. Buna karşı 
lık İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, ziyaretten 
memnun olduğunu 
belirterek, 
kadınların siyasette 
aktif olması gerek
tiğine dikkat

çekerek insanları 
ayırmadan her 
düşünceye 
saygı duyarak 
hizmet etmelerini 
istedi.
MİLLİ EĞİTİME 
ZİYARET 
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercümen'i makamın
da ziyaret eden 
AKP Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe 
Karagöz ve yönetim 
kurulu üyeleri 
kendilerin tanıttı. 
Ailenin toplumun 
en önemli parçası 
olduğunu ve 
aileyi de oluşturan
ların bireyler 
olduğunu ifade 
eden İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
aile içinde kadınların 
önemini anlatarak 
siyasette kadınların 
aktif biçimde 
toplum yararına 
çalışmalarını istedi. ' 
Buna karşılık 
Başkan Karagöz, 
kadınlar kolu 
olarak en iyi 
şekilde çalışacak
larını belirterek 
ortak konularda 
destek beklediklerini 
söyledi.

Marmara Denizi’nde deprem
Marmara 
Denizi’nde dün 
saat 10.45'te 
Richter ölçeğine 
göre 3.3 
büyüklüğünde 
deprem oldu.
Deprem 
Tekirdağ ve 
ilçelerinde 
hissedildi. 
Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı 
Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü 
Deprem 
Araştırma Dairesi 
Başkanlığı, 
depreminin 
Marmara Denizi

'Çöp kutusuna şüpheli 
paket atıldı' ihbarı 

polisi alarma geçirdi
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de çöp kutusuna 
şüpheli bir 
paket bırakıldığı 
ihbarı hareketli 
dakikaların yaşan
masına neden oldu. 
Bomba imha 
uzmanı olay yerine 
gelerek çöp 
kutusunu fünye 
ile patlattı. 
Paramparça olan 
çöp kutusundan 
masa saati çıktı. 
Çakırhamamı 
Timurtaş Paşa 
Türbesi önündeki 
aydınlanma direğin
deki çöp kutusuna 
bir kişinin şüpheli 
paket attığı 
ihbarını alan 
polis ilk olarak, 

| çevre güvenliğini 
I sağladı.
' Ardından olay 

yerine gelen bomba 
imha uzmanı polis, 
özel kıyafeti giydi. 
Trafik polisleri 
Atatük Caddesi'ne 
çıkan Cemal 
Nadir Caddesi'ni 
trafiğe kapattı.

hissedildi.
Paniğe kapılan 
bazı kişiler 
kısa süreliğine 
sokaklara çıktı.

açıklarında 
meydana geldiği 
bildirdi. Deprem, 
Tekirdağ ve 
ilçelerinde hafif

Polis, çöp 
kutusunun çevre
sine güvenlik 
şeridi çekti. 
Buna rağmen 
bazı meraklı 
vatandaşların 
şeridi ihlal ederek 
çöp kutusunun 
yanından geçmek 
istemesi dikkat 
çekti.
Çöp kutusunu 
kontrol eden 
bomba imha 
uzmanı polis, 
fünye ile kutuyu 
patlattı. Patlama 
anını bazı vatan
daşlar telefonlarıyla 
görüntüledi. 
Patlamanın hemen 
ardından çöp 
kutusunun yanına 
gitmeye çalışan 
vatandaşları 
polis güçlükle 
durdurabildi. 
Parçalanan çöp 
kutusundan eski 
bir masa saati 
çıkınca başta 
polis olmak üzere 
çevredeki vatan
daşlar rahat bir 
nefes aldı.

I/AVID Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus hUT İl cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
SUNAALKAN

|/AV|D Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden aldığım lıAT İl diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
Barbaros AKGÜN
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Halk Otobüsleri
Halk otobüslerinin koltukla 

rında rahat oturmak bile im
kansız.

Bursa’ya kadar içiniz dışına 
gelip gidiyor.

Neyseki eleştirileri dikkate 
alarak araçları büyütme kararı 
alındı ve siparişler verildi.

Bu konuda vatandaş biraz 
rahatlayacak.

Dünkü toplantıda, Bursa 
Büyükşehir Belediyesinin 
ulaşım işlerinden Sorumlu 
Daire Başkanı ile yardımcıları 
Gemlik’e gelerek otobüslerle 
ilgili şikayetleri Başkanın 
odasında dinlediler.

Muhtarlar, vatandaşlardan 
kendilerine gelen yakınmaları 
anlatınca, eleştiriler sertleş 
miş.

Başkan da Büyükşehir yet 
kililerini suçlamış.

Nüfusu 1200 bin olan bir 
ilçede iletişim merkezinin 
bulunmamasına içerlemiş ve 
“Yapamayacaksanız bırakın 
ben yaparım" demiş.

Mehmet Turgut, yetkililere 
Otobüs işletmesinin Gemlik 
Belediyesi’ne bağlı olduğunu 
sanarak kendinin eleştirildiğini 
söylemiş.

Ulaşım Daire Başkanı sert

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmall.com

eleştirilere alınmış.
Kırıldığını, ancak sorunları 

çözmenin kendilerinin görevi 
olduğunu söylemiş.

Ayrıca, şoförlere yönelik 
şikayetleri dikkate alacaklarını 
söylemiş.

Burada durup kendi 
düşüncemi aktarayım.

Gemlik Bursa’nın en önemli 
ilçelerinden biri.

Nüfus açısından, ekonomik 
hareketlilik açısından, yaz 
ayları turizm açısından önemli 
bir kent.

Büyükşehir Belediye Yasası 
çıkınca, yetkilerin önemlileri 
ilçelerin elinden alındı.

Bu kadar yetkinin , 
Büyükşehir belediyelerine ve 
rilmesi yanlıştı.

Uygulama da bunu göster
di. Yerinde yönetiminden, 
yukarıdan yönetime doğru bir 
gidişin sonuçları bunlar.

Neden derseniz, Büyükşehir 
Yasası ’nı çıkaran hükümetin 
başı ve bakanları, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nden 
yetişme kişiler.

Bu nedenle de yetkilerin 
büyükşehirlerin elinde 
olmasını istediler.

Sıkıntılar bundan doğdu.
Otobüs İşletmesinin 

Büyükşehir’e bağlanmasının 
ne yararı olabilir ki!

Olmuyor da.
Ama hükümet bu yanlışı 

yetmiyormuş gibi şimdi de 
Belde belediyelerini kapatma 
nın peşinde.

Kılıfı da hazır, verimlilik 
yokmuş.

İlçelerin Büyükşehir Beledi 
yelerine bağlanması gibi bel 
delerin de kapatılarak ilçelere 
bağlanması yeni sorunlar do
ğuracak.

Bugün otobüslerle ilgili 

sorunlar nasıl bitmiyorsa, 
yarında beldeler halkıyla ilçe 
belediyelerinin sorunları bit
meyecek.

100 bin nüfuslu bir ilçenin 
otobüslerini kontrol edecek 
bir birimin bulunmaması yan
lış değil mi?

Burada Büyükşehir 
Ulaşım Dairesi’ne bağlı bir 
yetkili kişi hem vatandaş 
şikayetlerini dinlemeli, hem de 
yerinden olaylara müdahale 
etmelidir.

Vatandaş bu konuda muha 
tap bulamıyor.

Faturası Gemlik 
Belediyesi’ne çıkıyor.

Bu doğru.
Şoför eğitimleri de doğru 

bir yaklaşım.
Şehirerarası otobüs işlet

melerinde nasıl şoförler eği- 
tiliyorsa, Halk Otobüsü şoför
leri de vatandaş, şoför ilişkisi 
konusunda eğitilmelidir.

Şoförler hep haksız demiyo
rum ama, bize de gelen yakın
malar hoş şeyler değil.

Bazı küfürleşmelere, yum
ruklaşmalara varan olayları 
duyuyoruz.

Bu toplantılar devam 
etmeli.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Avni Malgil
Çarşamba günü 

Gemlik Matbaasına 
“Gemlik” Gazetesi’nin 
son sayısını almak için 
uğradım.

Gazetenin sahibi 
Ünsal Malgil’i durgun ve 
neşesiz gördüm. Hayrola 
rahatsız mıhınız? Grip mi 
oldunuz? diye sorunca - 
‘Amcam sîzlere ömür. 
Bugün ikindi namazından 
sonra Çarşı Cami’nden 
yolcu edeceğiz’ dedi.

Dondum kaldım. Bir 
dost, bir arkadaş, bir 
ağabey, bir meslek
taşımızda aramızdan 
ayrılıyordu.

Avni Malgil Ağabeyi 
1948-1955 yılları arasında 
Gemlik Güvenspor Külü 
bü’nde futbol oynarken 
tanıdım'

Avni Malgil’de benim 
gibi çok genç yaşında 
siyasete atılmıştı. DP 
gençlik kolunda-, ilçe 
yönetiminde, DP Genel 
Kurul Delegeleliklerinde 
bulundu.

0, DP’de ben, CHP’de 
karşı karşıya birbirimizi 
hiç kırmadan, gücendir 
meden siyasi mücadele 
verdik.

1957 yılında DP iktidarı 
sıkıntılı bir durumda idi. 
Cam yoktu, akü yoktu, 
çivi, mıh yoktu, oto lasti 
ği yoktu, demir çimento 
yoktu.

Tüm ihtiyaç sahipleri 
ve derdi olan Demokrat 
Parti’de ikinci başkan 
olan Avni Malgil’e koşu 
yordu. Çünkü halk adamı 
idi. Kibir, kasıntı yoktu 
halinde. Güleç yüzlü 
sevecen, işbitirir bir 
yapısı vardı. İşi gücü 
bırakır vatandaşın soru
nunu halle koşardı.

1960 ihtilali sonrası ilk 
kurulan CHP karşıtı parti 
Ekrem Alican’ın Yeni 
Türkiye Partisi idi.

Rahmetli eski DP 
Başkanı Haşan Dillioğlu 
ile birlikte YTP Gemlik 
İlçe örgütü’nü kurdu.

Kısa bir müddet sonra

Ragıp Gümüşpala Adalet 
Partisi’ni kurunca 
YTP’den ayrılarak Adalet 
Partisi Örgütü’nü oluştur
dular. AP’nin Gemlik 2. 
Başkanı olarak görev 
aldı. Partinin mali yazış
ma ve propaganda yükü 
nü uzun yıllar omuzladı.

Avni Malgil aynı 
zamanda bir kültür adamı 
idi.

Gemlik’in ilk yerel 
gazetesi olan “Gemlik 
Gazetesini” 20.12.1958 
tarihinde Rahmetli 
Nevzat Metin ile birlikte 
haftalık olarak çıkardı. 
Demokrasiye gönül ver
miş, demokrat bir yapıya 
sahip olduğu için 
gazetesinde bütün siyasi 
parti haberlerine, 
düşünce sahiplerinin 
görüşlerine eşit şekilde 
yer verdi.

Ben, CHP sekreteri 
olarak, mensup olduğu 
AP’yi gazete sütunlarında 
çok kez eleştlrmişimdir. 
Yerel seçimler de aday

ların seçim beyanlarını 
parti farkı gözetmeksizin 
yayınlamıştır. Gemlik 
yerel basının en yaşlı 
gazeteci Ağabeyimizdi 
Avni Malgil.

Sonraları gazete ve 
matbaayı kardeşi rah
metli Doğan’a bıraktı.

Doğan’ın oğulları 
emaneti yaşatma uğraşı 
veriyor.

15 yıl Kafoğlu Sabun 
Fabrikası’nda birlikte 
çalıştık. 0 Muhabese 
Müdürü, ben muavini 
idim. Emekliye ayrılınca 
halef-selef olduk. 
Birbirimizi hiç ama hiç 
incitmedik. Kırmadık, 
kırılmadık karşılıklı sevgi 
ve saygımız hiç eksilme
di. Birbirimize en şiddetli 
siyasal eleştirilerde 
bulunduğunuz halde.

Avni Malgil, iyi bir aile 
babâsı olduğu gibi, ana 
sına, babasına, kardeş
lerine çok düşkündü. 
Malgil Ailesi’nin bir 
dediğini iki etmezdi.

Bir noktada Malgil 
Ailesi’nin koruyucu 
meleği idi.

Yıllar önce çok sevip 
saydığı babası Mehmet 
Malgil’in Bursa 
Gençosman’da yaptığı 
bir kaza sonucu yitirilme
sine sebep olduğu için 
çok ıstırap çekti.

Yaşanan o üzüntü 
iledir ki; o sağlam yapılı, 
cevval yorulmak bilmez 
Avni Malgil’de arızalar 
belirdi. Böbrek rahatsız 
lığı sonrası beyinde 
oluşan o menhus ur, 
geçirdiği ameliyat ve 78 
yıllık bir ömrün son bul
ması.

Değerli Ağabeyime 
Allah’tan rahmet, eşine 
evlatlarına, kardeşlerine, 
yeğenlerine, damat ve 
gelinlerine, tüm dost ve 
arkadaşlarına sabırlar ve 
sağlıklar dilerim, acılarını 
paylaşırım.

Son ikametgahın 
aydınlık olsun Avni 
Ağabeyi

mailto:uler@hotmall.com
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Laçiner: “Bir kara operasyonu olacaktır"
Uluslararası Stratejik 
Araştırmalar 
Kurumu (UŞAK) 
Başkanı Sedat 
Laçiner, "terör 
örgütü PKK'ya karşı 
Irak'ın kuzeyine bir 
kara operasyonun 
olacağını, olma
masının düşünüle
meyeceğini" savun- 
du."SİNCAR DAĞI, 
YENİ KANDİL 
GİBİ OLDU" 
Laçiner, Sincar 
Dağının yeni bir 
Kandil haline gelm
eye başladığını 
belirterek, "PKK 
teröristlerinin bir 
kısmı buraya kay
dırıldı. Ama şu anda 
faal değiller, uyur 
vaziyetteler" diye 
konuştu. Laçiner, 
ABD'yle işbirliğinin 
kara operasyonların
da da devam 
edeceğini düşün 
düğünü belirten 
Laçiner, "Türk 
toplumundaki algı 
mn aksine, 
ABD'nin kara 
operasyonlarına 
karşı olmadığını, 
ancak topyekün, 
kontrolsüz ve ken
disiyle işbirliği 
yapılmayan bir

operasyon isteme 
diğini" kaydetti. 
"Şu anda da kara 
operasyonuna 
karşı olmak bir 
yana, ABD'yle detay
lar konuşuluyor" 
diyen Laçiner, gerek 
Genelkurmay İkinci 
Başkanı Orgeneral 
Ergin Saygun ile 
ABD Genelkurmay 
İkinci Başkanı Örge 
neral James E. 
Cartvvright'ın görüş 
melerinde, gerekse 
alt düzeylerde 
konunun ele 
alındığını iddia eti.

"OPERASYONLAR 
YAPRAKLAR 
AÇMADAN..."
Kara operasyonunda 
zamanlamanın 
önemli olduğunu 
belirten Laçiner, 
baharın gelmesi ve 
ağaçların yaprak
larının açılmasıyla 
teröristlerin çok 
kolay kamufle ola
bildiğine dikkati _ 
çeKereK, operas 
yonunun bundan 
önce yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Laçiner, PKK'ya 
karşı "baskın" 

operasyonlarına 
ihtiyaç olduğunu 
ifade ederek, 
"Türkiye, hava 
operasyonlarının 
ruhunu kara 
operasyonlarına 
taşımaya çalışacak. 
Belli yerlerde 
baskın gibi 
yapmaya 
çalışacak, belli 
yerlerde de koridor
ları, belli geçiş 
noktalarını 
tutmaya çalışacak. 
Dengeleri muhafaza 
edebilirsek, 
operasyonların 
yaza kadar, hatta 
yazdan sonra da 
devam etmesinde 
sıkıntı yok" 
diye konuştu. 
BARZANİ 
TERÖRİSTLERİ 
KOLLUYOR 
Uluslararası kon
jonktürün de şu an 
bu tarz operasyon
lara çok müsait 
olduğunu kaydeden 
Laçiner, artık hiç 
kimsenin Türkive've "Neden operasyon 
yapıyorsun" diye 
sormadığına 
dikkati çekti. 
Laçiner, Türkiye'de 
olağan üstü bir 

gelişme olmaması 
halinde olası bir 
kara operasyonunun 
terör örgütünü en 
azından bir süre 
için dağıtacağını 
ve eylem gücünü 
zayıflatacağını 
belirterek, 
"Bunlar da bana 
sorarsanız 
300-500 teröristi 
öldürmekten daha 
önemlidir" dedi. 
Burada en kritik 
noktanın Barzani 
olduğunu ifade eden 
Laçiner, Barzani'nin 
teröristleri kolladı 
ğını, bir kısmını 
kendi karakol ve 
kurumlarında 
görevlendirdiğini, 
bir bölümünün de 
Suriye sınırındaki 
Sincar Dağına 
kaydırıldığını öne 
sürdü. Türkiye'nin 
Irak'ın kuzeyinde 
yol almakta güçlük 
çekmemek için 
"Barzani faktörü"nü | 
aşmak zorunda 
olduğunu belirten Laçiner, bunun 
yolunun da "medya 
ypluyla küfürleşmek 
ya da hakaretleşmek 
olmadığını" 
kaydetti.

Ispanya'da 
ETA alarmı
İspanya İçişleri 
Bakanı Alfredo Pe 
rez Rubalcaba, 9 
Mart'ta yapılacak 
genel seçimler ön 
cesinde terör örgü 
tü ETA'nın saldırı 
düzenleme olasılı 
ğımn çok yüksek 
olduğunu 
belirterek, en üst 
düzeyde 
alarma geçildiğini 
duyurdu.
İspanyol devlet 
televizyonu TVE'ye 
açık lama yapan 
Rubai caba, "Ne 
olursa olsun tüm 
yöntemleri kulla
narak olası bir 
saldırıyı önlemek 
bizim zorunluluğu
muz" dedi.
Son dönemlerde 
yapılan operasyon
larla ETA'nın "çok 
zayıfladığını ve 
sona yaklaştığını" 
söyleyen İçişleri 

I Bakanı, terör 
örgütünün yine de 

1 saldın dıizpnlpyp, l Dilecek kapasitede 
olduğunu ve genel 
seçimler öncesinde 
bunu deneyebile
ceğini ifade etti.
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Saadet Partisi Şubat ayı İlçe Divan toplantısı yapıldı

Tanış; “Beldeleri kapatır ak yanlı; olur
Saadet Partisi 
Şubat ayı ilçe 
divan toplantısı 
önceki gece yapıldı. 
Toplantıda konuşan 
İl Başkanı Hilmi 
Tanış hükümetin 
beldeleri kapatma 
yönündeki 
çalışmasının 
son derece yanlış 
olduğuna dikkat 
çekerken önemli 
uyarılarda bulundu. 
Parti lokalinde 
gerçekleştirilen 
toplantıya partinin 
belde, köy ve 
mahalle teşkilat
larının yanı sıra 
ilçe yönetimi ile 
gençlik ve kadın 
kolları üyeleri de 
katıldı.
Toplantıda ilk olarak 
birim raporları 
sunuldu. Raporların 
sunumunun ardın
dan söz alan Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Recen Avoiin: 
"Gördüğünüz gibi 
tüm birimlerimiz 
aralıksız çalışma 
larını sürdürüyor. 
Son ilçe divan 
toplantımızdan bu 
yana 40 yeni üyemiz 
var. Bunların yirmi 
adedi kadın kol
larımız tarafından 
yapılmıştır. Yarın 
seçim var gibi azimli 
ve kararlı bir şekilde 
en ufak ödün verme
den çalışmaya de 
vam ediyoruz. Önü 
müzde yerel seçim
ler var. İnşallah hiz 
metleri ile destan 
yazmış olan ve 
bugün hala herkes 
tarafından taklit 
edilmeye çalışılan 
Milli Görüş belediye
cilik anlayışını Gem 
lik'te iktidara taşıya
cağız. Bunun için 
azimliyiz, kararlıyız 
ve donanımlıyız" 
şeklinde konuştu. 
SP İl Başkanı Hilmi 
Tanış ise konuş
masında önce 
CHP'ye atıfta bulu
narak, "CHP'nin din 
düşmanlığı yapması

vatandaşı AKP'ye 
yönlendiriyor ve 
dolayısıyla da 
AKP hükümeti ikti
darda kalıyor" dedi. 
AKP hükümetinin 
gündeme taşıdığı 
beldelerin kapatıl
ması ile ilgili 
konuya da değinen 
Tanış, AKP'nin 
aldığı bir karar 
'ile uzun süredir 
gündemde olan ’ 
nuıusu oeııı oranın 
altında olan 
beldelerin kapatıl
masıyla ilgili olarak 
bir çalışma yürüt
tüğünü, yerel seçim
ler öncesinde bu 
çalışmayı kanun
laştırarak uygula
maya sokmak 
gayretinde olduğunu 
belirterek AKP 
hükümetini uyardığı 
konuşmasında şun
ları söyledi;
"Bu tasarı hayata 
geçtiği takdirde 
Gemlik'teki toplam 
3 adet beldenin de 
belediyelik statüleri 
nin düşmesi gün
demde. Açıklanan 
son "Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi" 
verilerine göre Gem 
lik'in Küçük Kumla 
Beldesi'nin nüfusu 
6130, Umurbey 
Beldesi'nin nüfusu 
3212 ve Kurşunlu 
Beldesi'nin nüfusu 
ise 2195'dir. Gemlik 
sürekli göç alan bir 
yerleşim merkezidir. 
Yine aynı verilere 
göre ilçe merkezi 
nüfusu son 7 sene

de yüzde 25'e teka 
Dul eden bir artışa 
maruz kalmıştır. 16 
bin artan merkez 
nüfusu 79 bin'e yük
selmiştir. Gem lik'in 
toplam nüfusu 100 
bin'e ulaşmıştır. 
Durum böyle iken 
Gemlik'te zaten 
yetersiz olan bele 
diye hizmetleri, bel 
delerinde Gemlik'e 
dahil edilmesiyle 
felç olacaktır. Yaz 
aylarında nüfusu 10 
binlerle ifade edilen 
özellikle Küçük 
Kumla ve Kurşunlu 
beldelerine bu dö 
nemlerde Gemlik 
yada Büyükşehir 
belediyesi ne gibi bir 
hizmet götürebile
cektir? Buralarda 
yaşayan insan
larımız asla mağdur 
edilmemelidir.
Gemlik'te belediye 
hizmetlerinde yeter
siz kalan belediye 
mevcut yerlerin 
çöpünü nasıl topla 
yacaktır? AKP'li yet 
kililere soruyoruz, 
kimse hiçbir şey 
bilmiyor. Kimsenin 
bir şeyden haberi 

yok. Tepe kadro yap 
tim diyor ve kanun
lar bir bir çıkıyor. 
AKP'li vekillerde 
ellerini kaldırıp 
indiriyorlar. Böyle 
hassas bir konuda 
halka danışılmadan 
değerlendirmeler 
yapılamaz. Hani 
halkla ve yerinden 
idare modeli benim
senecekti? Bu konu 
bölge insanının 
oyuna yani referan
duma götürülmelidir. 
Şimdi biz AKP yöne 
ticilerine sesleni 
yoruz. Yerel seçim
ler öncesi böyle 
keyfi bir kararla 
beldeleri kapatma 
yoluna gitmeyiniz. 
Özellikle Gemlik'te 
belediye hizmetleri 
nin ilçemizde ki hali 
zaten gözler önün 
deyken; işleri daha 
da içinden çıkılmaz 
bir hale döndürme 
yiniz. Bu yanlışı 
yapmayın"
SP İl Başkanı 
Hilmi Tanış 
konuşmasından 
sonra partiye 
katılanlara parti 
rozetlerini taktı.

Reformun 
yürürlüğüne 

yine erteleme 
sinyali

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Sosyal 
Güvenlik Reformu 
nun yürürlük tarihi 
ile ilgili, "Meclis 
görüşmelerinde de 
Plan ve Bütçe 
Komisyon görüşme 
lerinde de tarihle 
ilgili değişmeler 
olabilir" dedi.
Sosyal Güvenlik 
Reformunun 1 
Haziran olarak 
öngörülen yürürlük 
tarihinin 1 Eylüle 
ertelenip ertelen
mediğinin sorul
ması üzerine Çelik, 
alt komisyonda 
çalışmaların tamam
landığını ancak son 
şeklinin henüz 
kendilerine 
iletilmediğini söyle
di. Alt komisyonun

I çalışmasını, 
Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 
gelecek hafta 
görüşme kararı 
aldıklarını ifade 
eden Çelik, 
şöyle konuştu: 
"Ama tarihlerle 
ilgili net bir şey 
söylemeyi şu 
anda doğru 

€l€MRN RRRNIYOR

Bünyemizde çelişecek 
BflYfiN ELEMAN 

aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. Mo: 11-GEMLİK 
lel: 0.224 514 7t 11

bulmuyorum. 
Çünkü en çok 
zorlandığımız 
konu... Yasa 
bildiğiniz gibi 
birinci ayda 
Meclis'ten geçecek
ti. O çerçevede 
ikincil mevzuatın 
ve bilgisayar 
programının alt 
yapısıyla ilgili bir 
çalışmanın 
hesabını yapmıştık. 
6 aylık bir süre 
gerekliydi. Şimdi 
yasanın Meclis'ten 
geçme sürecinde 
bir gecikme olduğu, 
1-1,5 aylık bir sark
ma olduğu için bu 
çerçevede değer
lendirilmesi 
gerekiyor.
Yani ikincil 
mevzuatla ve alt 
yapıyla ilgili 
sorunları değer
lendirmeye 
devam ediyoruz. 
Meclis 
görüşmelerinde 
de Plan ve 
Bütçe Komisyon 
görüşmelerinde de 
tarihle ilgili 
değişmeler olabilir. 
O yüzden ayrı bir 
tarih veremiyorum."

ABONE OLDUNUZ MU?

T MA e “SUYUNU BOŞA HARCAMA’
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Otomobilin çarptığı 
yaşlı kadın 

hastanede öldü
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde 
otomobilin 
çarpması sonucu 
ağır yaralanan 
bir kişi, 
kaldırıldığı 
hastanede 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yeni 
Yalova Yolu 
İstanbul Yolu 
Kemerçeşme 
Mahallesi 
Araç Sokak'ta 
meydana gelen 
kazada Mümin 
Bingül (44) 
idaresindeki 
16BRK46 plakalı 
otomobil kavşakta

yaya olarak yürüyen 
Demime Kural'a 
(74) çarptı.
Kazada ağır 
yaralanan yaşlı 
kadın 112 Acil 
Servis Ambulansı 
ile Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Demime Kural, 
burada yapılan 
müdaheleye 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Araç sürücüsü 
Mümin Bingül 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Kazayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

ABONE OLDUNUZ MU? 
aboneolun f...- -OKUTUN OKUYUN

%

«S «s

Hırsızlar sucuk ve altınları alıp kaçtı
Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde 
bir börekçi 
dükkanına giren 
kimliği belirsiz 
hırsız, sucuk, 
kuruyemiş ve 
elektrikli ısıtıcıyı 
çalarken, bir 
eve giren hırsız 
ise çok sayıda 
ziynet eşyasını

alıp kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, Şükraniye 
Mahallesi
Ankara Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
bir börekçi 
dükkanına giren 
hırsız, kuruyemiş, 
sucuk ve bir 
adet elektrikli 
ısıtıcıyı alarak 
kaçtı. İşyeri sahibi

Mehmet Karaca 
(33), polise 
başvururken, 
hırsızın içeriye 
giriş şekli tespit 
edilemedi. 
Bu arada 
Selimzade 
Mahallesi 
Barutluk 
Caddesi'nde 
ikamet eden 
Yaşar Baral'ın

(57) evine giren 
hırsız 24 adet 
çeyrek altın, 
8 adet cumhuriyet 
altını, 300 Avro 
ve 700 dolar parayı 
alıp kaçtı.
Evde yapılan 
incelemede kapı ve 
pencerelerde 
herhangi bir 
zorlama izine 
rastlanmadı.

İlaç vermedi diye eczanenin camlarını kırdı
Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde bir 
kişi, kendisine 
ilaç verilmediğini 
iddia ettiği ecza
nenin camlarını 
kırıp kaçtı.

Alınan bilgiye 
göre, Piremir

Mahallesi 
Akçağlayan 
Sokak'ta faaliyet 
gösteren bir 
eczanenin 
camının kırıldığı

ihbarını alan 
polis ekipleri, 
olaya karışan 
M.A. (20) isimli 
kişiyi yakaladı. 
Zanlı, kendilerine 
ilaç vermeyen 
eczanenin

camlarını
'Fatih' ismindeki 
arkadaşının 
kırarak kaçtığını 
söyledi.
Olayla ilgili 
başlatılan soruş 
turma sürüyor.

j‘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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINEİÇİHBİZİARAYlNIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

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

ŞEKER SİGORTA
Macîde ÖZALP

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

£

Sahte fenni muayene 
yaptıran otomobil sahiplerin 

5 yıl hapis bekliyor
Bursa'da vergi 
borcu yüzünden 
otomobillerinin fenni 
muayenelerini sahte 
hologram ve mühür
le yaptıran sürücü
lerin araçları trafik
ten men ediliyor. 
Mali polisin 6 ay 
önce gerçek
leştirdiği ve 22 
kişinin tutuklandığı 
"yolun sonu" 
operasyonunun 
ardından trafik ekip
leri ruhsat kontrol
lerini artırdı.
Bursa'da yılbaşın
dan bu yana 200'ü 
aşkın sahte fenni 
muayeneli otomobil 
trafikten men edildi. 
Sahte fenni 
muayene yaptıran 
sürücüler hakkında 
5 yıla kadar hapis 
talebiyle dava açıla
bileceği de bildirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Organize 
ve Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
Temmuz ve Eylül 
2007 tarihlerinde 
2 ayrı operasyonla 
sahte fenni 
muayene işlemi 
yapan 22 kişiyi 
gözaltına almıştı.

Tutuklanan bu kişi
lerin, vergi borcu 
bulunan ya da 
sorunla araçların 
fenni muayenelerini 
kontrole girmeden 
sahte mühür ve 
hologramla yaptığı 
ortaya çıkmıştı. 
Bursa'da binlerce 
aracın fenni 
muayenesinin sahte 
belgelerle yapıldığı 
bilgisinin ardından 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri kontrollerini 
artırdı. Bursa'da 
50 günde kent 
merkezinde evrak
ları sahte olan 200'ü 
aşkın araç trafikten 
men edildi. Araç 
sürücüleri hakkında 
mali polis tarafından 
da araştırma 
başlatıldı. İfadelerine 
başvurulan bu 
sürücüler hakkında, 
2 yıldan 5 yıla kadar 
hapis talebiyle 
"evrakta sahtecilik" 
suçundan işlem 
yapılabileceği bildi 
rildi. Mali polis 
yetkilileri, araç 
sürücülerini hapis 
cezasıyla karşı 
karşıya kalmamaları

hususunda 
uyararak, "Ruhsat 
(arınızdaki hologram 
ve mühre dikkatli 
bakın. Sahte parada 
olduğu gibi holo
gramlar gerçek 
renklerinden farklı 
oluyor" dedi. 
Bazı araç sürücü
lerinin vergi borcu 
olduğu için, 
bazılarının ise stan
dart dışı sistem 
bulunduğu ya da 
iş yoğunTuğundan 
dolayı takipçiler 
aracılığıyla fenni 
muayenelerini yap
tırdığı kaydedildi. 
Mali polisin ortaya 
çıkardığı sahtecilik 
ve usulsüzlük 
olayının ardından 
vergi dairelerinde 
motorlu taşıtlarla 
ilgili tahsilatlarda 
gözle görülür artış 
yaşandığı, kara 
yollarının fenni 
muayene istasyon
larına başvuran araç 
sayısında yüzde 70 
oranında artış tespit 
edildiği ifade edildi. 
Mali ve trafik polis
lerinin operasyon
larının devam ede
ceği de açıklandı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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I DEVREN SATILIK 
veya KİRALIK DÜKKAN

Orhangazi Caddesi
Çifte kahveler civarı 

(Lokanta veya boş olarak devir yapılabilir.) 
0.535 633 46 83 
0.224 525 08 12

ELEMAN ARANIYOR
KIRPAR! A.Ş. bünyesinde 

çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 
mezunu elemanlar alınacaktır. 

(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD. ŞTİ. 

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

ELENAN 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

HM ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . .. . . .. . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
ÇILGIN DERSHANE KAMPTA
ÖLÜM BEKÇİSİ
MASKELİ BEŞLER KIBRIS

KUftfiRNUK ve NMKUK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

IBİSİHZDEMim
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

1 1.30 - 15.30 - 19.00
1 4.00 - 2 1.13
1 9.00 - 2 1 .OO

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN

ELEMAN VE 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

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesinde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12
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Öğretmen adayları 
KPSS'ye düzenleme istedi
İşsiz ve atanamayan 
öğretmen adayları 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı 
(KPSS) sisteminin 
değiştirilmesini 
isterken, 180 bin 
işsiz öğretmen 
varken 4 bin 786 
kişinin atanmasını 
“komedi” olarak 
nitelendirdiler.
İşsiz ve atanamayan 
öğretmen adayları 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
önünde basın açık
laması yaptı. 
Açıklamayı 2006 
yılından beri atama 
bekleyen Tuğba 
Çelik isimli öğret
men adayı yaptı. 
Yapılan açıklamada, 
sayısı 180 bini 
bulan işsiz öğret
menlerin, 5-6 yılının 
boşuna gittiğine 
işaret edildi. Eğitim 
Fakültesinden 
mezun olan öğret
menlerin bir ae 
KPSS'ye sokul
masının mantığa 
aykırı olduğu belir
tilen açıklamada, 
eğitim fakültesi 
mezunu kişilerin 
öğretmenlikten 
başka vasıflarının 
olmadığının altı 
çizildi.

Açıklamada, “Bugün 
180 bin olan işsiz 
öğretmen yarın kat
lanarak artacak ve 
ilerisi için maalesef 
ikinci bir ÖSS 
kabusu ülkemizin 
gençliğini bekle
mektedir. Sözgelimi 
10 yıl sonra öğret
menler için KPSS 
devam ederse, 1 
milyon öğretmen 
işsiz, umutları 
tükenmiş olarak 
kalacaktır” denildi. 
-ŞUBAT ATAMALARI 
KAMUOYU BASKINI

YATIŞTIRMAK 
AMACIYLA 
YAPILIYOR” 
Açıklamada, 25 
Şubat'ta yapılacak 
atamalara da dikkat 
çekilirken, 4 bin 786 
kişilik atamanın 2 
bin 500'ünün, 
sözleşmeli olan 
öğretmenlerin 

kadroya geçirilmesi 
olduğunun altı 
çizildi. 180 bin 
işsiz öğretmen ve 
100 bin öğretmen 
açığı bulunan 
Türkiye'de 4 bin 
786 öğretmen ata
manın da “komedi
den” başka bir 
şey olmadığı ifade 
edilen açıklamada, 
“Bu atamanın 
kamuoyu baskısını 
yatıştırmak için 
yapıldığı, ihtiyaçla 
ve beklentiyle hiç 
örtüşmediği herkes 
tarafından bilin
melidir” denildi.
Açıklamada, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
sistemli bir şekilde 
kadrolu istihdamı 
bırakarak güvence
siz sözleşmeli öğret 
men atadığının altı 
çizildi.

Rektörlere kadro yasağı
YÖK Başkanı 
Özcan'ın gönderdiği 
genelgeyle, seçim 
yapılacak üniver
sitelerde kadrolar 
donduruldu.
YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Ziya 
Özcan, Haziran 
ayında rektörlük 
seçimi yapılacak 
üniversite rektörlük
lerine konuyla 
ilgili bir genelge 
gönderdi.
Genelgeye göre 
seçim yapılacak 
üniversitelerde 
kadrolar dondurul
du. YÖK Başkanı 
Özcan, rektörlerden 
rektörlük süreleri 
sonuna kadar yeni 
kadro ilanı ver
memelerini istedi. 
Görev süresi 
Ağustos ayında 
dolacak olan rektör
lerden yeniden aday 
olabilecek isimler 
şunlar:
Prof. Dr. Mustafa 
Akaydın (Akdeniz 
Ü.) Prof. Dr. Ayşe 
Soysal (Boğaziçi 
Ü.), Prof. Dr. 
Mehmet Bakır 
(Cumhuriyet Ü.), 
Prof. Dr. Alper 
Akınoğlu (Çukurova 
Ü.), Prof. Dr. Cengiz

Öğretmenlik atamaları 25 Şubat'ta yapılacalı

Utaş (Erciyes Ü.), 
Prof. Dr. Mehmet H. 
Muz (Fırat Ü.), Prof. 
Dr. Kadri Yamaç 
(Gazi Ü.), Prof. Dr. 
Erhan Ekinci 
(Gaziantep Ü.), Prof. 
Dr. H. Faruk 
Karadoğan (İTÜ), 
Prof. Dr. İbrahim 
Özen (Karadeniz 
Teknik Ü.j, Prof. Dr. 
Enver Duran (Trakya 
Ü.), Prof. Dr. E. 
Durul Ören (Yıldız 
Teknik Ü.).
7 ay sonra rektörlük 
hakkı tamamen 
sona eren ve ö yıldır 
bu görevi yürüten 
isimler ise şunlar: 
Prof. Dr. Nusret 
Araş (Ankara Ü.),

Prof. Dr. Yaşar 
Sütbeyaz (Atatürk 
Ü.), Prof. Dr. Fikri 
Canoruç (Dicle Ü.), 
Prof. Dr. Emin Alıcı 
(9 Eylül Ü.), Prof, Dr. 
Ülkü Bayındır (Ege 
Ü.), Prof. Dr. Fatih 
Hilmioğlu (İnönü 
Ü.), Prof. Dr. İ.Vildan 
Alptekin (Mimar 
Sinan Ü.), Prof. Dr. 
R. Ferit Bernay (19 
Mayıs Ü.), Prof. Dr. 
Ural Akbulut 
(ODTÜ). Prof. Dr. M. 
Abbas Yurtkuran 
(Uludağ Ü.).
YüK'un yeni düzen- ı 
lemesi ile rektörler 
yeni açılacak kadro
lara öğretim üyesi 
alamayacak.

Türkiye haftasonu ısınıyor
Sıcaklıklar yarından 
itibaren 2 ila 4 
derece artıyor.
Türkiye 
haftasonuna 
yağışsız girerken, 
sıcaklıklar 
bugünden itibaren 
2 ila 4 derece 
artacak.
Cumartesi günü 
yurt genelinde 
yağış beklenmiyor. 
Pazar günü 
kuzey ve doğu 
bölgelerde sıcaklık
lar düşecek.
Aynı gün 
Karadeniz'in iç 
kesimlerinde 
kar yağışı, kıyı 
kesimlerinde yağ
mur bekleniyor. 
İç Anadolu'nun

doğusu ve akşam 
saatlerinden 
itibaren de Doğu 
Anadolu'nun 
kuzey ve batısında 
yağışlar kar 
şeklinde olacak. 
Ege ve İç 
Anadolu'nun 
batısıda da yer 
yer sis görülecek. 
Cuma gününden 

İstanbul’dan aldığım Emekli Sağlığı 
karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Hacer YETGİN

salı gününe 
kadar gün içi sıcak
lıkları, İstanbul'da 
11-13 derece, 
Ankara'da, 6 ila 8, 
İzmir'de 16 ila 18, 
Erzurum'da eksi 
1 ila eksi 5, 
Trabzon'da 9 ila 12, 
Diyarbakır'da ise 8 
ila 12 derece 
olacak.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
4 bin 786 öğretmen
lik kadroya 
yapacağı öğretmen 
atamaları için baş 
vurular dün sona 
eriyor. Atamalar 25 
Şubat'ta yapılacak. 
MEB'in, 31 branş
tan, 2004, 2006 ve 
2007 KPSSP10 puan 
üstünlüğü esasına 
göre yapacağı 4 bin 
786 öğretmen ata
masında başvurular 
bugün sona eriyor. 
Başvurular 
"http://personel.meb 
.gov.tr" internet 
adresinde yayın
lanan form üzerin 
den yapılıyor. Bu 
formlar, il veya ilçe 
milli eğitim müdür
lüklerinde oluşturu
lan başvuru büro
larından herhangi 
birinde onaylatıldık
tan sonra resmi 
hale geliyor. 
Başvurular için 
ücret alınmazken, 
atamalar 25 Şubat 
2008 tarihinde

gerçekleştirilecek. 
25 Şubat'ta yapıla
cak atamalarda 
Öğretmen atanacak 
branşlar, kontenjan
ları ve taban puan
ları ise şöyle: 
Branş Kontenjan 
Taban puan 
(KPSSP10) 
Beden Eğitimi: 
340 73
Bilgisayar: 400 69 
Biyoloji: 5 87 
Coğrafya: 54 77 
Din Kül. Ahlak Bil: 
188 69
El San./Dekoratif 
San:36 70 
Felsefe 13 80 
Fen ve Tek./Fen 
Bil.: 299 85

Giyim/Hazır 
Giy./Moda 
Tas.: 22 85 
Görme Engelliler 
Sınıf. Öğr.: 
13 45 
İHL Meslek 
Dersleri 12 69 
İHL Meslek 
Dersleri (Arapça): 5 
70
İlköğretim 
Matematik 
Öğr.: 381 74 
İngilizce: 492 69 
İşitme Eng. Sınıf 
Öğr.: 15 50 
Müzik: 142 53 
Nakış: 13 71 
Okul Öncesi 
Öğretmenliği: 
282 70

http://personel.meb
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Anne adaylarının yüzde 
16’sı depresyon yaşıyor

En sık görülen 
rahatsızlık 
böbrek taşı

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Neşe Erol, 
anne adaylarının 
yüzde 16'sının 
depresyon yaşadığını 
belirterek, "Gebe ruh 
sağlığı, ihmal edilmiş 
bir konu" dedi.
Erol, gebelik sürecini 
bazı kadınların sorun
suz ve rahat geçirme
sine rağmen bazı 
anne adaylarının 
bebeğin gelişimi, 
sağlığı, doğum anı 
gibi konularda 
çeşitli kaygılar ve 
korkular yaşadığını 
söyledi.Yapılan 
çalışmalarda, anne 
adaylarının yüzde 
16.7'sinde depresyon 
saptandığına dikkatf 
çeken Erol, 
"Gebe ruh sağlığı, 
ihmal edilmiş bir 
konu. Benzer kaygılar 
yaşayan birçok anne 
adayı, kaygılarından 
kimseye soz edemi 
yor. Çünkü bu 
kaygılardan söz 
ettiğinde 'delirdi mi' 
diye düşünüleceğin
den endişe ediyor" 
diye konuştu.
Kaygı ve korkuların, 
bebek doğmadan 
önce eşler, hatta aile

büyükleri arasında 
konuşulması gerek
tiğini vurgulayan 
Erol, aksi halde 
bebek doğduktan 
sonra sorunlar 
yaşanabileceğini 
belirtti.Hamilelik 
süreci boyunca eşler 
arasındaki duygu 
paylaşımının önemine 
değinen Erol, "Çiftler 
kendi duygularını 
kendileri yaşıyorlar 
ancak bunları pay
laşırlarsa ilişkileri 
kuvvetleniyor, yeni 
sürece adapte 
olmaları kolaylaşıyor", 
dedi.
Yaşanan kaygı ve 
korkuların doğumdan 
sonra da devam 

ettiğini, annelerin 
"bebeğimi yeterince 
doyurabiliyor 
muyum", "acaba 
zarar vermeden 
banyo yaptırabilecek 
miyim", "ben uyurken 
soluğu kesilirse" gibi 
endişeler duyduğunu 
belirten Erol, şöyle 
konuştu: "Bu bir 
geçiş dönemi ve bu 
dönemde anne neyi, 
nasıl yapamadığını 
çok iyi biliyor.
Eleştiriye ihtiyacı 
yok. Hormonal 
durumlarından dolayı 
zaten kırılgan bir 
dönem geçiriyor. 
Annelerin ihtiyacı, 
neyi iyi yaptıklarını 
duymak. 'Bebeğine 

ne güzel bakmışsın', 
'tertemiz giydiriyor
sun', 'ne güzel besliy
orsun' gibi sizden 
akan sevgi dolu, 
olumlu sözcükler 
anneden bebeğe yan
sıyor. Anne- bebek- 
baba ilişkisine 
katkısı oluyor. 'Ne 
kadar zayıf bir 
bebek', 'yeterince 
emziremiyor musun' 
gibi eleştiriler alan 
anne, bebeğe öfke 
duyabiliyor. Anneler 
loğusalık döneminde 
eleştiriye değil 
desteğe, yardıma ve 
güvenli bir üsse 
ihtiyaç duyuyor." 
Anneyi rahatlatmanın 
anne-bebek ilişkisi 
açısından önemine 

'değinen Erol, '
'Eğer anne 
depresyon yaşıyorsa, 
bebek ihtiyaçlarını 
belli etse de karşılık 
veremeyebiliyor.
O zaman da 
bebekler, güvenli 
olmayan ilişkiler 
geliştiriyorlar" 
dedi. Prof. Dr. Erol, 
sağlıklı nesiller 
yetiştirmek ve gele
ceğe sahip çıkmak 
için annelerin gebe
likten itibaren 
güçlendirilip destek
lenmesinin önemini 
vurguladı.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Ali Faik Yılmaz, böb 
rek taşının sıklıkla 
görülen hastalıklar 
arasında olduğunu, 
erkeklerin yüzde 
10'unda, bayanların 
yüzde 3'ünde hayat
larının bir döne
minde böbrek taşı 
oluştuğuna dikkat 
çekti.
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Şehir 
Polikliniği'nde, 
hasta eğitim semi
nerleri kapsamında 
"Böbrek Taşı ve 
Tedavisi" konulu 
seminer düzenlendi. 
Seminere konuş- • 
maçı olarak katılan 
Prof. Dr. Ali Faik 
Yılmaz, üriner sis
tem taş hastalığının 
ürolojik hastalıklar 
içinde sıklık bakı 
mından üçüncü sıra 
da yer aldığına dik 
kat çekti. "Böbrek 
taşları en sık görü 
len ve ağrıya neden 
olan rahatsızlıkların
dan biridir" diyen 
Yılmaz, "Erkeklerin 
yüzde 10'unda, 
bayanların yüzde 
3'ünde hayatlarının 
bir döneminde , 
böbrek taşı oluşur. 
Bunların çoğunda, 

başka taş gelişimi 
ihtimali yüksek oldu 
ğü için, hastalık 
kronik bir hal alır. 
Üriner sistem taşla 
rı, normalde idrar ile 
atılıp, taş oluşturma 
potansiyeli bulunan 
maddelerin idrar 
ortamında supersa 
türe (aşırı doygun) 
olması sonucu 
oluşur" dedi. 
Taşın oluşmasında, 
kişiye bağlı ve dış 
faktörlerin 'önemli 
olduğunu ifade 
eden Yılmaz, "Yeter 
siz sıvı alımı, beslen 
me alışkanlıkları, 
ailede taş öyküsü, 
üriner infeksiyon, 
üriner sistem anom
alileri başlıca risk 
faktörleridir. En sık 
kalsiyum taşları 
görülür.. Üriner sis
tem taşları bazen 
çok belirsiz ve sinsi 
yakınmalara neden 
olurken bazen de ne 
yazık ki hiç belirti 
vermeyebilir. En sık 
semptomlar, ağrı, j 
hematüri, enfeksi j 
yon, ateş, bulantı . ‘ 
ve kusmadır. Tedavi 
edilmediği zaman, 
ağrı, hidronefroz, ' 
enfeksiyon, böbrek
te fonksiyon kaybı 
ve skuamoz hücreli 
karsinom gelişe- | 
bilir.” 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 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57-
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42.
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral. 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalııyz185

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 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
Ânıtur 514 47 71
Kamil Koç_________ 513 35 71

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
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 613 14 25

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5*17 34 00
Sahil Dev. Hast, & 513 23 29
Mer.Sağ,Ocagı w
Tomokay Itomografi otj ıu oo
Uzmanlar Tıp Mfk. 513 60 40

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

22 Şubat 2008 Cuma 
ÖZLEM ECZANESİ 
İstiklal Cd. No:119 

Tel: 512 02 23 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2986 

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 I 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yay ıncılık-Reklanıcılık 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
• KAPAU DEVRE KAMERA SİSTEMİ
* ALÇI SIVA
* CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK A YEŞİL ALAN
• PVC PENCERE 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 kensine ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, I 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 1
• 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

hİÎii JİİB Ifllfl.. BH

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com
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Belde belediye başkanları Umurbey’de toplandı

“Geri adım atacağımızı 
düşünenler yanılıyorlar1

Güne Bakış

Kapatılacak olan 9 belde 
belediye başkanı dün Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’in ev sahipliğinde toplana 
rak; Bursa Belediyeler Birliği 
nin olağanüstü toplantıya çağrıl 
masına karar verdi. Başkanlar, 
belde belediyelerinin kapatılma
ması için sonuna kadar mücade 
le edeceklerini söylediler. 3’de

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.

SANAYİ KURULUŞLARINA 
İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA

YÜKSEK MODELLİ 
ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiracın, araca yatırım yapmayın, ”

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

“Bu bir va
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Beldelerin kapatılması
Dün, Umurbey Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler’in ev sahipliğini yaptığı toplan
tıda, Bursa’da kapatılacak olan belde bele 
diye başkanları sorunları görüştü.
■ Toplantıya başlangıçta 7 belediye başkanı 
katıldı. Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram 
Demir ve Akçalar Belediye Başkanı Ali Kalamış 
ile bu sayı 9’a yükseldi.

AKP hükümeti hiçbir belde belediye 
başkanının, hatta parti örgütlerinin bile görüşü 
nü almadan, Yerel Yönetimler Yasası'nda
değişiklikler yapıyor. Devamı sayfa $’de

BUSKİ tarafından 
yaptırılan kanalizas 
yon toplama deposu 
bay-pass borusu, 
dereye bağlanırken 
Belediye Başkanı ta
rafından durduruldu 
BUSKİ’nin hizmet 
binası arkasında 
yaptırdığı kanalizas
yon toplama depo 
larının bay-pass 
borularının dereye 
bağlanması sorun 
yarattı. Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut yapılan çalış
manın bir vahşet 
olduğunu söyledi , 
Haberi sayfa 5’de

------------

_____ _ _ - - iTOi»nna tT My-^BÖraşunun döşenmeSın< 
■ ■ anlam veremediğini söyleri

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

En gerçek yol gösterici 
Atatürk İlke ve Devrimler!..

Hangi tv kanalını açsan açık oturumlarda 
"türban"tartışılıyor.

Ben "kriz" edebiyatını sevmem ama..
Maliye Bakanı önemsemese de kapıda çok 

ciddi bir ekonomik krizden sözediliyor..
Bir Merkez Bankası Başkanı önemsiyor..
Bir de AKP kurmaylarından Abdüllatıf Şener 

duruma dikkat çekiyor..
Onları da kimse dinlemiyor.
Şubat 2008'de Türkiye'nin iç ve dış borçla 

rın toplamı 450 milyar dolara ulaştı.. Bu 
durum başa bela saracak..

Türkiye geçmişte çok krizler yaşadı.
Kimini aîlattı, kiminin altında bir yığın sanayi 

kuruluşu kaldı..
Acı olan öniem alınmadı..Yeni üretim alanları 

açılmadı. Dış kredilerle iş idare edildi.
Taşıma suyla değirmen dönmüyor.
Tümüyle yabancı sermayenin kontrolündeki 

İstanbul Borsası dünyadaki dalgalanmalardan 
hemen etkileniyor ve istikrarsız ekonomik 
ortamın en barız göstergesi olma özelliğini 
koruyor. Türk ekonomisi üretmiyor tüketiyor. 
Üretmeyen ve istihdam yaratmayan ekonomi
lerin başarılı olduğu nerede görülmüş..

Küresel güçlerin dünyayı kontrol etmek ve 
küresel şirketlerin ülkelerden alacağını son 
kuruşuna kadar tahsil etmek amacıyla oluş
turdukları Uluslararası Para Fonu ve Dünya 
Bankası gibi kuruluşların bugün tam yetkiyle 
etkin olarak çalıştığı tek ülke biz kaldık..

Oysa Lozan ile bütün kapitülasyonlar tarihe 
gömülmüştü.

Ve biz OsmanlInın borçlarını öderken müt 
his bir kalkınma atağı yaratmıştık.

Ekonomi yetkililerimizin çizdikleri* tozpembe 
tablolar ve verilen rakamlar gerçekten müthiş 
bir iyileşmeyi işaret ediyormuş.!

Bunlara göre, ekonomimiz bütün dünyaya 
örnek olabilecek muhteşem bir başarı gös
teriyormuş!..

Görünen.manzara bu.. Ama gerçek bu mu? 
Gerçek; Üretemeyen tarım kesimi..
Satamayan esnaf ve küçük imalatçı.. 
Geçinemeyen işçi,memur ve emekli. 
30 yaşında hâla baba evinde oturan diplo

malı işsizler..
Cumhuriyet döneminde oluşturulan ulu sal 

sanayimizin dev kuruluşları yerli serma ye 
sahipleri tarafından plânlı olarak yok edil 
diğinden küresel odaklarca yok pahasına 
satın alınıyor.

Yani özelleştirme adıyla KIT'ler yabancıla ra 
devrediliyor. Makro ekonomik göstergeler ve 
rakamlar he kadar abartılı olursa olsun Türk 
toplumu nun önemli bir kesimi açlık sınırında 
yaşam mücadelesi veriyor..

Merkez Bankası'na göre sıcak para 85 milyar 
dolara ulaşmıştır. Sıcak paranın çeşitli riskler 
yüzünden yurtdışına kaçması durumunda, 
ekonomik bunalımların olacağı unutulmamalı 
dır. İşsizlik oranı yüzde 11 seviyesine ulaşmış 
tır. Uygulanan IMF politikaları ile ekonomıhin 
sosyal yönü göz ardı edilmiş ve işsizlik artma 
eğilimine girmiştir..

Cumhuriyet Döneminin dışında özellikle 80'1 i 
yıllarda Özal'la birlikte kapitalizme yönelen 
ülke ekonomisi çökmüştür.

Çıkış yok mu? cihetteki var..
1923 yılı başlarında Türkiye'nin; yolu, ener

jisi, fabrikası, parası, kredi imkânları, işgücü, 
sanayi tesisleriL tecrübesi yoktu. Fakat bağım
sızlığı, saygınlığı, inandığı oir lideri ve gele
ceğe karşı umutları vardı.

Atatürk; tamamen sıfırlanmış bir ekonomi
den insan gücü, sermaye, bilgi, altyapı ve 
hiçbir dış destek olmadan ağır sanayi ham
lesini başarmış ve planlı kalkınma dönemini 
başlatmıştır.

Toplu iğneye muhtaç bir ekonomiden sıfır 
enflasyonlu, borçsuz, kendi tankını, topunu ve 
uçağını yapabilen, parası değerli, geleceğe 
güvenle bakan örnek bir Türkiye yaratmıştır.

OsmanlI'nın Düyun-u Umumiye yönetimin
den kalan borçlarını da ödeyerek çağına göre 
büyük bir kalkınma hamlesi sağlanmıştır.

Atatürk'ü ve dönemini karalamak yerine iyi 
tahlil etmek ve örnek almak ekonomiye ve 
ulusa düzlüğe çıkış sürecini başlatacaktır.

Aile kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Aile kavgasını 
ayırmak isteyen bir 
kişi bıçaklanarak 
hastanelik oldu. 
Yaralının sağlık 
durumunun 
ciddiyetinin 
koruduğu öğrenildi.

Bursa’da, bir işada 
minin kızını kaçıra 
rak zorla senet imza
lattığı iddia edilen 
şahıslara yönelik 
düzenlenen operas 
yonda 'Yemin Çete
si' çökertildi.
Operasyonda 2'şi 
yaşı küçük toplam 
14 kişi gözaltına 
alınırken, olayla ilgili 
bir kişinin aranması
na devam ediliyor. 
Zanlıların üzerinden 
Kuvvayi Milliye 
Derneği Başkanı 
emekli albay Fikri *

Alınan bilgiye göre, 
Hamidiye Mahallesi 
Han Arkası Sokak'ta 
ikamet eden Cavit T., 
Güzel T. ile esrar 
bağımlısı olduğu 
iddia edilen oğulları 
Kazım T. (19) ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya

Bursa’da ‘Yemin Çetesi’ çökertildi
Karadağ'ın silah ve 
Kur'an üzerine yap
tığı yemini hatırlatan 
ve çete liderlerine 
şartsız itaati öngö 
ren yemin çıktı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, merkez Nilüfer 
ilçesi Cumhuriyet 
Mahallesi Gazi Cad 
desi üzerinde kuaför 
de bir işadamının 
kızının kaçırılarak üç 
adet boş senete im 
za artırılması olayın 
ın ardından polis 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı. İşadamı

£jjı«U'iıiııuıiınifil;n 
bayta?' www.baytaslnsaat.com.tr

BAYTAŞ ESİN APARTMANI
Balıkpazan Mahallesi 
102 m2 2+1 normal daireler, 
120 m2 3+1 normal daireler, 
180 m2 4+1 dublexa daireler, 
Toplam 24 Daire, 4 İşyeri
Dış cephe ısı ve su yalıtımlı siding kaplama, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı, Asansörlü, 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
iç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik 

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durak’ta, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÜMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ 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
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

dönmesiyle üst 
katta ikamet eden 
komşuları Cenker 
S.(34) aile kavgasını 
ayırmak istedi. 
Bu sırada Kazım T., 
Cenker S.'yi * 
koltuk altından 
bıçakladı.
Gemlik Devlet

V.Ç.'niri kızı K.Ç.'yi 
Ankara yolunda oto
mobilden indirilerek 
kaçan zanlıların ya 
kalanmasına yönelik 
yapılan operasyon
da oluşum sürecin
deki yeni bir çeteye 
ulaşıldı. Bursa'nın 
muhtelif yerlerindeki 
lüks barlara giden 
zengin işadamlarını 
belirleyerek, zorla 
fayda sağlama çalış
maları içerisinde 
oldukları belirlenen 
Mehmet B. ve Nail D. 
liderliğindeki 14 kişi

Hastanesi'ne kaldı 
rılan Cenker S.'nin 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
bildirildi. Kavga 
sırasında Cavit T.'ye 
ait evin camları da 
kırıldı. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

lik çökertildi. Ope 
rasyonda İstanbul'
dan geldikleri öğre
nilen çete lideri Meh 
met B. (30), Kadir A. 
(27), Özkan Ö. ((23), 
Ömer A. (29), Uğur 
Ç. (22), Erhan K. 
(19), İ.A. (17) ve E.Ö. 
(17) ile bu kişilerin 
Bursa’da irtibatlı 
oldukları öğrenilen 
Fehmi K. (30), Alp D. 
(34), Mehmet A.T. 
(21), Levent D. (27) 
ve Osman D. (37) 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

MANASTIRDA MÜSTAKİL VİLLALAR 

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 

Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytaslnsaat.com.tr
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Belde belediye başkanları Umurbey’de toplandı 

"Geri adım atacağımızı 
düşünenler yanılıyorlar1

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP Hükümeti 
tarafından kapatıl
ması için yasa 
tasarısı hazırlanan 
Bursa'nın 14 belde 
belediyesinden 9 
belediye başkanının 
katıldığı 5.nci 
toplantı dün 
Umurbey’de yapıldı. 
Nüfusu 2 binin 
altında olan 
belediyeler ile 
Büyükşehir 
fjeled'i'ye sınırları 
içinde yer alan 
daha büyük 
belediyelerin tasar
rufu düşünülerek 
kapatılmasının 
gündeme gelmesin
den sonra Gölyazı, 
Akçalar, Ovaakça 
ve Demirtaş 
belediyelerinde 
yapılan toplantılar
dan sonra dün de 
Umurbey’de bir 
araya gelen 9 belde 
belediye başkanı 
fKamuoyu yanlış 
bilgilendiriliyor. 
İlk adım belediye 
lerin yaptıkları hiz 
metler tıknaklarla 
kazınarak meydana 
getirildi. Biz müca 
deleyi severiz. 
Geri adım ata
cağımızı düşünenler 
yanılıyor" dediler. 
Akçalar Belediye 
Başkanı Recep 
Tanlak, Görükle 
Belediye Başkanı 
Mustafa Biltekin, 
Göynükbelen 
Belediye Başkanı 
Hüseyin Bozkurt, 
Ovaakça Belediye 
Başkanı Ali Garaç 
oğlu, Demirtaş 
Belediye Başkanı 
Mümin Tüfek, Sölöz 
Belediye Başkanı 
Özen Çakır, Umur 
bey Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet 
Güler ile Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir'in 
katıldığı toplantıda 
Bursa Belediyeler 
Birliği’ne olağanüs 
tü toplantı çağrısı 
yapılarak konunun 
orada görüşülmesi 
kararı ahndı.
Belde Belediyeleri

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

adına açıklama 
yapan ev sahibi 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
siyasi partiler 
ile sivil toplum 
örgütü odalara da 
bilgilendirme 
ziyaretleri yapıla
cağını söyledi.
Yerel basına da 
reklamların 
verileceğini bildiren 
Güler, siyasi 
partilerin Genel 
Başkanlarjndan 
randevu alınarak 
görüşmelerde 
bulunacaklarını 
belirterek, "Bursa 
kamu oyu yanlış 
bilgilendiriliyor.
Küçük belediyeler 
sanki ülkede yok
muş gibi bir düşün 
ce hakim. İlçelerin 
beldelere ne kadar 
hizmeti olacak, ken 
dilerine yetmeyen 
belediyeler beldelere 
nasıl hizmet götüre
cek. Çeşitli ilçeler
den belediye 
başkanı arkadaşları 
mızla önce Antalya 
da sonra da, Anka 
ra 'da bir araya ge 
lerek eylem planı 
oluşturacağız" dedi. 
Durumu Bursa 
Baro’suna da ilettik
lerini kendilerine 
destek verileceğini 
ancak yasa tasarısı 
nı görmeden fikir 
beyan edemeyecek
lerinin bildirildiğini 
açıklayan Güler, 
"Kapatılması düşü 
nülen belde belediye 
leçden hiçbir görüş 
alınmadı. Randevu 
taleplerimize ise 
cevap dahi verilme

di. Ülkede bu kadar 
belde belediyesi 
kapatılırken neden 
42 adet ilçe beledi 
yesi kuruluyor. Bu 
nasıl tasarruf, bu 
ilçe belediyelerin 
Kaymakamlık dahil 
bir çok kamu binası
na ihtiyacı olacak. 
Tasarruf bunun . 
neresinde. Bursa'da 
kapatılması düşünü 
len 14 belde beledi 
yesinin yıllık geliri 
50 milyon YTL'dir. 
Ranta açık bir olay 
ve gelirlerimize 
el koyuyorlar" 
şeklinde konuştu.
Diğer belde beldeler 
de olduğu gibi Umur 
bey beldesinde de 
Cumhuriyet Bayramı 
ile 23 Nisan Ulusal 
Çocuk Bayramı'nın 
bundan sonra küt
lanamayacağının 
altını'çizen Güler, 
"Çocuklarımızın 
bayramlarını çalıyor
lar, Belde belediyele 
ri liderlik konumun 
dadır ve bölge 
halkına liderlik

lazım" dedi.
Toplantıya geç 
katılan Çalı Belediye 
Başkanı Ali Karamık, 
Gölyazı Belediye 
Başkanı Ethem Şa 
hin, Kayapa Beledi 
ye Başkanı Ahmet 
Sarı ile Küçük Kum 
la Belediye Başkanı 
Eşref Güre'nin de 
toplantıda alınan ilk 
kademe belediye 
başkanları olarak 
Bursa Belediyeler 
Birliği'ni olağanüstü 
toplantıya 
çağırma kararını 
imzaladılar.
Belde Belediye 
Başkanları daha 
sonra belde 
kahvehanelerine 
giderek halkı 
konuyla ilgili olarak 
bilgilendirdiler. 
Toplantıya katılan 
8 belde belediye 
başkanı bir sonraki 
toplantı durağının 
3 Mart 2008 
Pazartesi günü saat 
11.00 de Görükle'de 
yapılmasına 
karar verdiler.

Milletvekili kazığı!....
Emekli milletvekillerinin aylıkları 4 bin YTL 

üzerindeymiş.
TBMMdeki vekillerin yarısından çoğunun 

emekli, kalanların da emeklilik hakkını kazan dık- 
larını göz önünde bulundurursak...

Türkiye şartlarında güzel bir para! (Yetim 
parası, haram para)

Duyduk ki; TBMM deki bazı uyanık milletvekil
leri, emekli aylıklarının yükseltilmesi için derin bir 
kulis çalışmasına girmişler.

Teklifleri ve zamanı çok uygun..
Millet rahat, işsiz yok, evine ekmek giri yor, 

Güneydoğu’da çarpışan kahraman askerlerimiz 
geri döndü,

Üniversitelerimiz sakin, sınırlarımızda ki ateş 
çemberi duruldu, herkes iyi mutlu, cebimiz para 
görüyor..

Emekli vekillerin önerisi yasaya eklendiği an, 
maaşları yüzde 50 artacak, 4 bili YTL'den 6 bin 
YTL'ye çıkacak...

Keşke, öneriye 'Bağ-kur ve işçi emekli aylıkları 
da yüzde 50 artacaktır' cümlesini ekieseydiler, 
daha harika olurdu.

Bunlar koltuklarına ısındılar galiba ki utan
madan ayranları kabardı.

Bir yandan; durmadan bağırıp, çağırıyorlar 
emeklilere verdikleri üç kuruşa göz dikiyorlar, 
benim 560 liradan Bağ-kur emekli maaşımdan 
her ay 200 lira kesiyorlar ve ben 56 yıllık hekim 
olan ben 360 lira emekli maaşı alıyorum. Sebep bir 
yıl muayenemi kapatmadan emekli maaşı aldığım 
için, (o tarihte emekli maaşım 325 lira idi.)

2000+ 2500 (ceza) = 4.500 YTL ödeyeceğim. 
Haram olsun..

Sosyal güvenlik sistemindeki kara delikleri 
tıkayacağım diye çalışanın sosyal haklarını tırpan
la, süt ve ölüm parasından kes prim sayısını, 
yaşını yükselt, sanki çokmuş gibi emekli 
maaşlarını düşür emekli olacakların hayallerini yık 
geç..

Bağ -kur lu öl diyorlar.
Sonra otur, TBMM deki emekli vekillerin 

maaşlarına yüzde 50'lik kıyak düzenle!..
Düzenlemeyi de o yasaya ekle!
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!
Vekiller ne maş alıyor? 8 bin YTL...
İkinciye seçildiyse 8 bin +2 bin 600 YTL 

emekli maaşı...
Vekile feda olsun... Az bile... Geçim dertleri 

olmasın elbet, kimseye muhtaç olmasınlar...
Bundan dolayı, zam düşünüyorlar, becere bilir

lerse, kündeye getirirlerse ‘hem emekli hem Vekil' 
14 bin YTL alacak...

Peki asil ne alıyor, Yani çalışan halkım, asıl işi 
yapan ter döken halkım..

İş bulan 500 YTL, orta hallisi bin YTL...
Asgari ücretli, beş yüz YTL bile değil...
Asil şahıs emekli olunca ne alıyor peki?
Bağ-Kur'lusu 300400, sigorta emeklisi 700 

civarı,
Ya vekil emeklileri, neredeyse 4 bin YTL...
Onlara da feda olsun, onlar da az bile ah yorlar. 

Ve az aldıkları için olacak, onlara da yüzde 50 zam 
düşünülüyor...

Yani, 6 bin YTL olacak...
Çanım birkaç emekli vekil ve yakınları, kaç 

para tutar ki, ne olacak ki, demeyin...
Beş binden fazla 'vekillikten' bizzat emekli, 

bunların dulları, yetimleri var, ikiye katlanıyor......
Meclis, kendine maaş belirliyor, sözde kavga 

kıyamet, kimi diyor yüzde 50...
Muhalefet aslanlar gibi, kürsüye çıkacak 

bağırım .çağırarak ‘Olmaz yetim hakkı yiyemeyiz, 
sonra nasıl milletin yüzüne bakarız' diyecektir..

Sonrada cük cebe, biz istemedik ama yaptılar 
diyecekler.. İşte benim gariban halkım durumumuz 
bu.. Bizi yine katakülliye getirecekler..

Allem kalem biz yine kazığı yiyeceğiz. O kadar 
çok kazık yiyoruz ki alıştık. Galiba, hiç rahatsız 
olmuyoruz, hatta yerken farkına bile varmıyoruz.

Hayırlısı, sağlıkla.....

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Kuzey 
Irak'ta terör örgütü 
PKK'ya yönelik 
hava operasyon
larının ardından 
önceki' gece 
kara operasyonu 
başlattı. 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri önceki 
akşam itibariyle 
kara harekatının 
başlatıldığını 
açıkladı. 
TSK, sivillerin 
etkilenmemesi 
için hassasiyet 
gösterildiğini de 
belirtti.
Genelkurmay'dan 
yapılan açıklamada 
şöyle denildi: 
"Türk Silahlı 
Kuvvetleri; yurt 
içindeki operasyon
larına devam 
ederken, Irak'ın 
kuzeyinde üslenmiş 
PKK/KONGRA- 
GEL terör örgütü 
mensuplarını 
etkisiz kılmak ve 
bölgedeki örgütsel 
altyapıyı kullanılmaz 
hale getirmek 
maksadıyla, 
21 Şubat 2008 günü 
saat 10:00-18:00 
arasında, belirlenen 
hedefleri karada 
konuşlu uzun 
menzilli silahlar 
ve Hava

Erdoğan; ‘Operasyondan Maliki’nin haberi var’
Başbakan Erdoğan, 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 
önceki gece 
başlattığı 
operasyonla ilgili 
bir açıklama yaptı. 
Birlik ve beraber
liğimize kasteden 
terör örgütüne 
yönelik yeni 
bir döneme 
girildiğini vurgu
layan Başbakan 
Erdoğan, "Terör 
örgütüne yapılan 
tüm destekleri 
kesmek için 
tüm çalışmalar 
yapıldı. Terör 
örgütü tamamen 
izole edilecek" 
Operasyon 
çerçevesinde

Kuvvetlerine 
mensup uçaklar 
ile etkili bir şekilde 
vurmuştur. 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafın
dan K.lrak'taki 
terör odaklarına 
yönelik başlatılan 
kara harekatı, 
sınır bölgesindeki 
askeri hareketliliği 
de artırdı.

sadece Kuzey 
Irak'taki PKK 
terör kamplarının 
vurulacağını 
ifadei eden

Başbakan Erdoğan 
"Dost ve kardeş 
Irak halkı için 
olumsuz bir 
davranış içinde

Başlatıldığı 
açıklanan 
harekat öncesi 
Irak sınırındaki 
Hakkari bölgesine 
yoğun bir askeri 
sevkıyat . 
gözlemlendi.
Van-Hakkari kara 
yolunda seyreden 
ve yüzlerce aracın 
bulunduğu 
askeri konvoyla 

özellikle Çukurca 
ve Şemdinli 
bölgesine çok 
sayıda asker ve 
mühimmat 
sevk edildi.
Askeri araçların 
yanı sıra özel 
kamyon ve 
otobüslerin de 
kullanıldığı 
sevkıyat sırasında 
yol boyunca 
geniş güvenlik 
önlemleri alındı. 
Saatlerce süren 
sevkıyatta yol 
güvenliğini 
Mehmetçiklerin 
yanı sıra köy 
korucuları da 
üstlendi.
Konvoydaki 
araçların belirli 
aralıklarla 
seyretmesi dikkati 
çekti.

olmayacağız." 
diye konuştu.
Operasyondan 
Irak Başbakanı 
Maliki'ye arayarak 
bilgi verdiğini 
belirten Başbakan 
Erdoğan, 
"Talabani'nin de 
dünden beri 
bilgisi var.
Gece yarısından 
sonra ABD 
Başkanı Bush'u da 
arayarak 
kendisine gerekli 
bilgileri verdik." 
diye konuştu. 
Başbakan, 
TSK'nın hedeflerine 
ulaştıktan sonra 
en kısa sürede geri 
döneceğini açıkladı

Harekatı 10 general yönetiyor

Operasyona II
ün asker katılıyor

10 bin askerin 
katıldığı operasyon, 
Malatya 2. Kolordu 
Komutanlığı 
tarafından sevk 
ve idare ediliyor. 
Harekatı Korgeneral 
Bekir Kalyoncu 
komutasında 
toplam 10 general 
yürütüyor. 
Harekatı Türk 
askerinin tek 
başınş yürüteceği 
belirtiliyor. 
Genelkurmay 
Karargâhında 
da oldukça 
hareketli dakikalar 
yaşanıyor. 
Genelkurmay 
kaynakları, hareket- 
la ilgili olarak kamu 
oyunun düzenli 
olarak bilgilendirile
ceğini açıklıyor 
ve bilgi karmaşa 
sından kaçınılması 
gerektiğinin 
altı vurgulanıyor. 
GENELKURMAY 
DÜNYAYA MESAJ 
VERDİ 
Öte yandan Genel 
kurmay Başkanlı 
ğı'nın yaptığı açık
lamada, harekatın 
amacıyla ve 
süresiyle ilgili 
tüm dünyaya 
'Hedefimiz sadece 
PKK' mesajı verdi. 
Açıklamanın dikkat 
çeken bölümü 
şöyle: "Irak'ın top 
rak bütünlüğüne ve 
istikrarına özel bir 
önem veren Türk 
Silahlı Kuvvetleri,

Gemlik KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUM OKUYUN OKUTUN

planlanan* 
hedeflere ulaşıl
masından sonra, en 
kısa zamanda yurt 
içine döne çektir." 
OPERASYONA 
10 BİN ASKER 
KATILIYOR 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
önceki gece 
başlattığı kara 
harekatına 10 bin 
asker katılıyor. 
Kuzey Irak'taki 
Hakurk, Rekan 
ve Nerve'den 
çatışma sesleri 
geliyor.
Kürt kaynakları 
ise, jetlerin Zap 
ve Behdinan'ı bom
baladığını belirtti. 
Türk askerinin 
sınırı 10 kilometre 
geçtiği kaydedildi. 
KÖPRÜ HAVAYA 
UÇURULDU 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerine 
ait savaş uçak
larının düzenlediği 
hava operasyo 
nunda Kuzey 
Irak'ta 4 köprünün 
hedef alındığı 
bildiriliyor.
KYB sitesine 
göre, TSK'ya ait 
savaş uçaklarının 
Kuzey Irak'taki 
PKK unsurlarına . . 
yönelik başlatılan 
operasyonunda 
Dohuk iline 
bağlı Amedi 
ilçesinde 4 köprüyü 
vurarak imha 
ettiği önü sürüldü

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.coni

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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Bu değişikliklere gerekçe 
' olarak da belde belediyeleri 

’in verimsizliğini öne sürü 
y arlar.

Bakanlar Kurulu’nda im.za- 
a nan yasa tasarısı TBMM alt 
komisyonuna daha gelmemiş.

Bu tasarı AKP çoğunluğun- 
ca kabul edildiğinde nüfusu 2 
binden az olan belediyeler 
köy statüsüne girecek, belde 
ler de ilçelere bağlanacak.

Belediye Başkanları bunu 
demokrasiye indirilmiş bir 
darbe olarak görüyorlar.

Belde belediyelerinin verim 
sizliğinin söz konusu olma dı 
ğını, aksine katma değer üret
tiğini söylüyorlar.

Doğru da söylüyorlar.
Umurbey Belediyesi’nin 

önüne asılan afişlerde dünya 
daki belde belediyeleri nüfus
larına göre belde belediye 
sayıları asılmış.

Belde belediyeleri demok 
rasinin ilk ayağı olduğu belir
tiliyor.

Kapatılacak beldelerde her 
partiden belediye başkanı 
var.

Fatih Mehmet Güler, 
AKP’nin Bursa kamuoyunu

Belde belediyeleri

Güne Bakış
KadrriG1QLE.lt^?K®O0 

vHS ■ rw-û -uJv.hV
kadri_guler@hotmail.com . /•-

yanlış bilgilendirdiğini söylü 
yor. Bunun için biraraya gele 
rek sonuna kadar belde bele 
diyelerinin kapatılmaması için 
mücadele edeceklerini 
söylüyor. *

“Halkın seçme ve seçilme 
hakları elinden alınıyor. Bu da 
yetmiyor hizmet de .elinden 
gidecek.” diyen Güler, ilçe 
belediyelerinin kendi sorun
larını çözemediğini, bir de 
buna belde belediyelerini 
eklemenin hizmeti durdura
cağını iddia ediyor.

Yeni 42 ilçenin kurutaca 
ğını söyleyen Umurbey 
Belediye Başkanı tasarruf 
sağlanacağı şeklinde yapılan 
açıklamaların gerçeği yansıt
madığını, 42 ilçe demek, 42 
kaymakam ve daire müdür 
teriyle yeni bir teşkilatlanma 
demektir.

Bu mudur tasarruf?” diye 
rek bu tezin geçersizliğini dile 
getiriyor.

Fatih Mehmet Güler bir de 
bu yasa çıktığında belde bele 
diyeleri kapandığında belde 
lerde kutlanan Cumhuriyet 
Bayramı, 23 Nisan Bayramı 
gibi bayramların artık küt
lanamayacağını, sosyal etkin
liklerin ortadan kalkacağını, 
yatırımların gelmeyeceğini 
savunuyor.

Örneklerini kendi beldesin
den veriyor.

AKP iktidarında 2004 yılın
dan beri sulama suyu projesi 
için DSİ’nin Aytepe karşısına 
yapacağı bir projeyi gerçek
leştirmediğini belirtiyor. .

Yasa tasarısının kamu 
oyuyla tartışılmadan TBMM 
çıkarılmasının yanlışlığına 
değinildiği toplantıda.

“Bize hiçkimse birşey sor
madı. Fikrimiz alınmadı” 
deniyor.

Anayasa değişikliği konu 
sunda bir komisyon kuran ve 
çalışmalar yapan İktidar par
tisi, değişikliği kendi 
toplumundan sır gibi sak
larken ABD’ye göndererek 
düşüncelerini almak istemedi 
mi?

Fettullah Gülen Cemaatine 
yakınlığı ile bilinen bazı 
vakıflar aracılığı ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Anayasası 
kendi ülkesindeki üniversite 
lerde, hukuk çevresinde sivil 
toplum örgütlerinde tartışıl
madan ABD’de tatışmaya 
açılmasını nasıl karşılarsak, 
Yerel Yönetimler Yasası 
çıkarılmadan önce, hatta alt 
komisyonlara gelmeden 
önce, danışmak için ABD’ye 
gönderseler çok iyi olur.

AKP giderek halktan uzak
laşıyor.

Bu tür despotik yöntemler
le, demokrasiyi daraltıyor.

Bu gidiş iyi gidiş değil.
Belde belediyeleri başkan

lar/ mücadelelerinde haklılar.
Bunu halka da anlatmalılar.

“Bu bir vahşet”
BUSKİ tarafından yaptırılan kanalizasyon 

toplama deposu bay-pass borusu, dereye bağla 
nırken Belediye Başkanı tarafından durduruldu

SERİNCE 
ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ 

KLİMA - SEBİL -BUZ MAKİNESİ
BUSKİ 
tarafından 
Karsak 
Deresi yanın
da bulunan 
hizmet binası 
arkasına 
yaptırılan 
kanalizasyon 
toplama 
depolarının 
pay-pass 
borusunun 
dereye 
bağlanması
na sinirlenen
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
“Kendilerini 
uyarmamıza karşın 
borunun döşenmesi 
bir vahşetir.” dedi. 
Dün, saat 17.oo 
sıralarında kendi
sine paypass boru
larının döşenmeye
ceği söylenmesine 
karşın, döşenmeye 
başlaması üzerine 
çalışmaları durdur- 
tan Başkan Turgut, 
zabıta ekiplerine

caio/?ecl/ma a kombi

YETKİLİ BAYİ > MONTAJ & SERVİS
olay yerinde tutanak 
tutturdu. Daha son 
ra durumu telefonla 
da BUSKİ yetkilile 
rine bildirerek, 
yapılanın yanlış 
olduğunu, kana 
lizasyon pisliğinin 
dereye açık olarak 
paypass yöntemiyle 
de olsa akıtılması 
mn insan sağlığı 
açısından çok 
tehlikeli olacağını 
belirterek, konunun 
yeniden değer

OREÖN Galanz

lendirilmesini istedi. 
Başkan Turgut, 
“Borunun döşen
meyeceği söylen
mesine karşın 
bugün yine döşeme 
ye başlamışlar. 
Ön arıtmaşız kana 
lizasyon toplama 
depolarındaki atıklar 
dereye verilirse 
çevrede kimse 
sokağa çıkamaz, 
evlerinde oturamaz. 
Bunu önlüyoruz.” 
şeklinde konuştu.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesixom

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Toplum Mli polislik hizmetleri semineri başladı
Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı 
Mustafa Gülcü, 
suçla mücadelenin 
şiddet içerdiğini 
belirterek, polisin 
dengeli şiddet 
uygulamasının 
kamuoyu desteğini 
artıracağını söyledi. 
"Toplum Destekli 
Polislik Hizmetleri 
Semineri" 
kapanış töreni, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nde 
gerçekleştirildi. 
Bursa ve Malatya 
İl Emniyet 
Müdürlükleri'nin 
uygulamalarının 
anlatıldığı törende 
konuşan Emniyet 
Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa 
Gülcü, polis 
teşkilatının 
öğrenen bir örgüte 
dönüştüğüne

dikkat çekerek, 
"Batıya bakınca 
gördük ki polisin 
gücünü ağırlıklı 
olarak suçun 
önlenmesine 
veriyorlar" dedi. 
Gülcü, 40 kadar 
batı dillerindeki 
eseri Türkçe'ye 
çevirdiklerini 
belirterek, "Biz

de suçtan öncesine 
kuvvetlerimizi 
kaydırdık" 
diye konuştu. 
Vatandaşla yüz 
yüze irtibat kur
manın önemine 
dikkat çeken 
Gülcü, "Vatandaş 
vergi ödediği 
için patron, 
seçmen olduğu

için siyasi bakım
dan efendimiz. 
O artı puan verirse 
iyi, eksi puan 
verirse kötü. 
O halde onunla 
birleşmek zorun
dayız" şeklinde 
konuştu.
Suç önlemenin 
sonu olmayan bir 
uğraş olduğunu 
ifade eden Gülcü, 
yaptıklarının bir 
savaş olmadığına 
dikkat çekerek, 
"Ben önce . 
insanım 
sonra polis, 
önce insan sonra 
şüpheli" dedi. 
Suçla mücadelenin 
şiddet içerdiğine 
dikkat çeken 
Gülcü, dengeli 
şiddet uygulan
masının kamuoyu 
desteğini artıra
cağını söyledi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAYIP K1 Yetki Belgesinin eki olan Taşıt Belgemi 
kaybetttim. Hükümsüzdür. Metin ATEŞ

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

DAVETİYE BİZİM İ Ş I M İ Z-.

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
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TECRÜBEMİZ İLE 

i HİZMETİNİZDEYİZ

isMWoraSoU^

Serbest Kürsü
Özgür KARAKAYA

İletişim Uzmanı 
ozgkara@hotmail.com

Dokunma vaziyetleri
"Ağlasam sesimi duyar mısınız, 
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?" ORHAN VELİ KANIK 
İlkin dokunuşla başlıyor yaşam, tıpkı bir bebeğin 

ki gibi...
Dokunma, beş duyumuzdan biri olup, insanın 

sahip olduğu güçlü bir sihir ve samimiyetimizi 
anlatmanın en etkin yolu dur. Gözler kapalıyken 
beden dokunarak görür. Birine dokunduğumuzda, 
onun sırtı nı sıvazladığımızda, ona ilgimizi göster
miş oluyoruz. Bir öğretmenin öğrencisinin ödevi 
ne bakarken başına dokunması ve sırtını sıvazla
ması onun cesaretlenmesini sağlar, girişkenlik 
kazandırır.

Kimi zaman hafifçe değme şeklinde olan dokun 
ma bile sevgiyi çok güzel ifade eder. İnsanın yüre 
ğine ılık ılık meltemler akmasını, bahar sellerinin -1 
coşmasını sağlar.

Gördüğümüzün gerçek; taşın sert, pamuğun 
yumuşak olduğunu onun sayesinde anlarız. 
Dokunmak, sazın telinde türkü, ressamın 
fırçasındaki resim, piyanonun tuşlarında klasik 
müzik olabilmekte; bilgisayar tuşlarında ya da TV 
kumandasında ise tüm dünya ile iletişim kurabil 
mektir. El sıkışta yeni insanlarla tanışmaktır. ■' 
Unutmamalı, her insan ayrı bir dünyadır. Gözleri 
görmeyenler için hazırlanmış Braille alfabesinde ,l 
dokunmak, kitaplar dünyasına dalmaktır.

Çevremizde yaşayan canlılara da sevgimizi 
göstermek dokunmadan geçer.

Dokunmaya sarılmak olarak baktığımızda ise, 
Uzun süre görmediğiniz annenize sarılmak, bir 

annenin yanağını çocuğunun yanağına değdirme 
de bir dokunmadır. Öpmekse sevdiğimize dudak
larımızın dokunmasıdır.

Yanlış anlamaya sebebiyet verme durumu da 
bulunmaktadır: Bazı toplumlarda bazı masum 
davranışlar yanlış olarak algılanabilmektedir. t; 
Örneğin İngiltere'de iki erkeğin el ele yürümesi 
eşcinselliği ifade eder. Toplumumuzda ise erkeğin 
kadına toplum içinde dokunması olumsuz bir . » 
davranış olarak algılanabilmekte; bu da kimi 
zaman ters reaksiyonlara sebep olabilmektedir'.

Duygulandırır ve Etkiler...
"Bu söz bana çok dokundu." ifadesinde anlatıl 

dığı gibi, bazen sözler ve görüntüler duygularımızı 
harekete geçirir. Yolda araba çarpmış bir kedi 
görüntüsü duygularımıza dokunarak ağlamamıza 
neden olur.

• • "Bir dokun bin ah işit" dertli bir insanı ifade 
etmektedir.

"Ucu dokunmak" yapılan bir işten zarar 
görmedir.

Haftalık yayınlanan mizah dergisi LEMAN' da 
1990'h yıllarda bir köşe Vardı ve "arkadaşıma 
dokunma" derdi. Burada ima edilen düşüncelerini 
özgürce ifade edenlere zarar verilmemesidir. 
Dokunmanın kuvvetli ve şiddetli olanına vurmak 
denirse, yumruk atmak ta bir çeşit dokunmadır. 
Dolayısıyla mizah ta olaylara bir çeşit dokun- ‘*11 
madır. "Mizah demir yumruktur kimi vuracağı belli 
olmaz" sözü "Hacivat Karagöz Neden Öldürül .« >* 
dü?" filminde sadrazam rolündeki Güven Kıraç 
tarafından dile getirilmişti.

Dokunmanın bir çeşidi de dürtmedin Çeşitli vaat 
lerle uyutulan insanları uyandırmakta kullanılır.

"Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" deyim- - 
imiz de yok mu? Hiçbir işe karışmamak, kendi iş ;î 
ve menfaati dı şında tepki göstermemek söz 
konusudur. Burada da mutlu azınlığın rahatsız 
edilmemesi sağlanmak tadır. Oysa yapılması 
gereken yüzleşmedir. Uğur Mumcu'nun dediği 
gibi "Bir kişiye yapılan haksız lık tüm topluma 
yapılır"... Bir sözümüz daha var; "Suya Sabuna 
Dokun mak". Suya sâbuna dokunmadığımız da 
kirlenmeye başlarız. Bu da rahatsızlığa sebep 
oluyor. Suya sabuna dokunmadan nasıl temiz 
olunabilir ki, değil mi? Diğer bir yönden bak
tığımızda, kendi işi gücüyle uğraşan insanların 
yaşamlarını sürdürmeleri, güçlü ve yöneticilerin 
işlerine karışmamaları dile gelmektedir veya güç 
sahiplerinin yaptıkları ile söylediklerinin eleştir- i 
ilmemesi ve asla onlardan yaktnılmaması isten
mektedir. Böylece büyük kalabalıkların ya da ses
siz yığınların kaderlerine razı olmaları beklenir. ? 
Böylece, yöneticiler de hiçbir engele takılmadan 
istediklerini yapma olanağına sahip oluyorlar... »

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Başkan Şahin’den B ve C etabı müjdesi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
BursaRay’ı kentin 

. doğusu ile buluştu
racak olan B 
etabının 23 Nisan’da 
sisteme entegre 
edileceğinin müjde 
sini verirken, 
aynı tarihlerde 
üniversite etabının 
da ihalesini netice
lendirmeyi plan
ladıklarını söyledi. 
Line TV’de Haşan 
Akbaş’ın sunduğu 
“Neler oluyor?” pro
gramına konuk olan 
Başkan Şahin, “4 
yıldır ertelemedik, 
vazgeçmedik. 
Kararlı bir şekilde, 
söz verdiğimiz gibi 
Bursa, sadece mazi 
siyle değil, bugünü 
ve geleceğiyle de 
övünülecek bir şehir 
haline geliyor, marka 
kent olma yolunda 
emin adımlarla iler
liyor” dedi. Şahin, 
BursaRay B etabının 
23 Nisan Çarşamba 
günü sisteme ente
gre edileceğini, 
hedeflerinin aynı 
tarihlerde sistemin 
üniversite etabının 
da ihalesini netice
lendirmek olduğunu 
belirtti. Şahin, bir 
soru üzerine, Bursa 
Ray’ın B ve C etabın 
dan sonra terminale 
uzatılacak bölüm ile 
1050 konutlardaki 
durağın BESAŞ’a 
kadar uzatılmasını 
programlarına ala

Bursa'da yapılan bir 
araştırmaya göre; ilk 
ve ortaöğretim okul
la rında öğrencilerin 
büyük çoğunluğu 
şiddete maruz kah 
yor. Yaşanan şiddet
ten dolayı bir çok 
öğrencinin okula git
mek istemediği, 
bazılarının ise kendi
ni koruyabilmek için 
şiddete yönelik çete 
leşmeye başvur
duğu öğrenildi.
Bursa merkez ilçe 
milli eğitim müdür
lüklerine bağlı ola 
rak faaliyet gösteren 
Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer Araştırma 
Merkezleri ile Ulu 
dağ Üniversitesinin 
ilköğretim ve lise 
lerde yaptığı anket, 
öğrencilerin büyük 
bölümünün şidete 
maruz kaldığını

caklarını anlattı.
“Verdiğimiz sözlerin 
yüzde 90’ını 
qerçekleştirdik”x 
4 yıllık süre içinde 
kimsenin hayal bile 
edemeyeceği pro
jelerin birçoğunun 
bittiğini, az bir 
bölümünün ise 
devam ettiğini ve 
temel atma 
safhasında olduğu 
nu ifade eden Şahin, 
“10 ayda 4 .kavşağın 
yapıldığı Bursa’ya 4 
yılda 10 kavşak1 
kazandırdık. Üstelik 
daha önce yapılan 2 
kavşağında eksiklik
lerini tamamladık. 
Kent Hali’nİn şehir 
dışına çıkartılması, 
Santral Garaj’daki 
metruk binanın kalk
ması, hızlı feribot 

seterleri,' Nilüfer 
Vadisi’nin yaşam 
merkezi olması gibi 
bir çok konu Bur 
sa’da yıllardır konu 
şuluyordu. Ama biz 
konuşmadık.
Yapacağız dedik ve 
bugünde yaptık. 
Bir insan hayatta üç 
önemli noktaya 
dikkat etmeli. İyi 
düşünmek, iyi söyle

ortaya koydu. 
Araştırma anketine 
katılan 3 bin öğren 
cinin önemli bölümü 
nün şiddet gördüğü 
belirtildi.
Araştırma sonucun
da öğrencilerin yarı
dan fazlasının en az 
bir kez dayak yediği 
ortaya çıkarken, söz 
lü sataşmalarında 
yüzde 36.9'u bul
duğu kaydedildi. 
Araştırma sonucun
da şiddetin kaynağı 
olarak da ilk sırada 
yüzde 35.6 ile yaban 
cılar gelirken, anne 
babanında yüzde 
27.9 ile ikinci sırada 
olduğu vurgulandı. 
Rehberlik Araştırma 
Merkezleri tarafın
dan 'Okullarda 
Şiddeti önleme' 
genelgesi kapsamın
da 40 ilk ve ortaöğre 

mek ve iyi yapmak. 
İyi düşünürseniz iyi 
söylersiniz. İyi 
söylerseniz, iyi işler 
yaparsınız. Bizde 
samimi bir şekilde 
verdiğimiz sözleri 
yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Benim 
çok sevdiğim bir 
cümle her zaman 
benim yol gös
tericim olmuştur. Ya 
bir yol bul, ya bir yol 
aç, ya yoldan çekil. 
Bugün seçim beyan
namemizde 
verdiğimiz sözlerin 
yüzde 90’ını bitirdik. 
Şükürler olsun 
halkımızın karşısına 
alnımız ak, başımız 
dik, sepetimizde 
anlatacak yatırım ve 
projelerimizi bitir
menin mutluluğu ile 
çıkıyoruz’’'diye 
konuştu.
“Özel sektör mantığı 
ile çalışıyoruz” 
Belediyeyi özel, 
sektör mantığı ile 
yönettiklerini 
belirterek, bunu 
rakamlarla açıklayan 
Şahin, kendilerinden 
önceki dönemde' 
Belediye Otobüs 
İşletmesi’nin yıllık 

tim kurumundaki 3 
bine yakın öğrenci 
ile yapılan anket 
sonuçlarına göre 
okullarda öğrenci
lerin büyük oranda 
şiddet gördüyü 
ortaya çıktı.
Bursa'da 2 bin 965 
ilköğretim ve lise öğ 
rencisine uygulanan 
ankete göre, öğren
cilerin yüzde 25.5'i 
şiddete maruz kalır 
ken, bunların yüzde 
74.5'i işe kendi de 
şiddet uygulamayı 
tercih ediyor.
Şiddetin başında 
dayak gelirken, bu 
öğrencilerin yarıdan 
fazlasının en az 1 ile 
3 kez dayak yoluyla 
şiddet gördüğü 
aktarıldı.
Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer Rehberlik 
Araştırma Merkezleri 

10 milyon YTL zarar 
ettiğini, bu dönemde 
bu zarârı kapattık
larını vurgulayarak, 
“Yine bizden önce 
Burulaş, Büyükşehir 
Belediyesi’ne yıllık 
3 milyon YTL kay
nak aktarıyordu, 
bu rakam bizim 
dönemimizde 23 
milyon YTL’ye çıktı. 
20 yıllık otobüsleri 
değiştirdik, ,2 yılda 
çalışarak borçlarını 
ödeyecekler.
Üstelik eski oto
büslere yapılan 
milyonlarca liralık 
tamir masraflarından 
da kurtulduk- Kent 
Meydanı ve Çarşı 
Projesi’ni yap-işlet- 
devret sistemiyle 
yapıyoruz. Yıllık 
1.5 milyon YTL 
belediye kazanç 
sağladık. Sözleşme 
bittiğinde Kent 
Meydanı ve Çarşı, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin malı 
olacak. Bursa’yı 
kongre kenti 
yapacak Merinos 
Projesi’nin yerini 
Başbakanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
katkısıyla ücretsiz 
aldık. Hızlı feribot 
seferlerini sadece 
iskele yaparak 
gerçekleştirdik. 
Bütün bunlar ve 
fazlası 4 yıl içinde 
gerçekleştiğini, 
de unutmamak 
lazım” şeklinde 
konuştu.

yetkililerinden alınan 
bilgiye göre; Bursa 
genelinde ilçeler 
dahil 2006-2007 eği 
tim öğretim yılında 
uygulanan anket 
sonucunda 
çarpıcı veriler elde 
edildi. Elde edilen 
sonuç ların İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü'ne 
gönderileceği 
belirtilirken, 
araştırma sonucuna 
göre çalışma 
yapılacağı aktarıldı. 
Araştırmanın 
bin 159 lise, bin 
806'da ilköğretim 
öğrencisi üzerinde 
yapıldığı belir
tilirken, öğrencilerin 
yüzde 25.5'inin şid
dete maruz kaldığı, 
şiddet görenlerin 
ise yüzde 74.5'inin 

şiddete başvurduğu 
dile getirildi.

Elektrik 
kesintileri 
kombileri 
bozuyor

Bursa'da son gün
lerde sık elektrik
lerin kesilmesinin 
kombi ve kazanlara 
zarar verdiği. - 
bildirildi. 
BURSAGAZ'dan 
yapılan açıklamada, 
"Kesintilerden . 
kombi, kazan, 
doğalgaz sobası 
gibi doğalgazla 
çalışan yakicı ciha
zlar olumsuz etk- 
ilenebilmektedir. 
Özellikle soğuk 
havalarda meydana 
gelen elektrik kesin
tilerinde,* çalışan 
cihazların kapatıl
maması durumunda 
tekrar elektrik 
geldiğinde anı gaz 
çekişleri olabilmek
tedir. Bu durum ise 
sürekli ve güvenli 
doğalgaz arzı 
sağlama konusunda 

CUMAN ARANIYOR
Bünyemizde çalınacak 

BfiYflN ELEMRN
aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 71 77

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

sorun yaşanmasına 
sebep olmaktadır. 
Bursagaz olarak 
bu konuda 
hemşehrilerimizi 
önemle uyarmak 
istiyoruz.
Doğalgaz Acil 
Servis 187 ekiple 
rimiz, Bursanın 4 
farklı bölgesinde, 
600 bin abonemize, 
7 gün 24 saat 
hizmet vermekte, 
doğalgaz arz 
güvenliğini ve 
sürekliliğini sağla
maya çalışmaktadır. 
Elektrik kesintisi 
problemlerinden 
dolayı doğalgaz 
kullanamayan 
vatandaşlarımızın 
187 hattını 
arayarak Bursagaz 
ekiplerini haberdar 
etmesini istiyoruz" 
denildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Silahlı gaspçılar
TEKEL bayisini 

soydu

Ecel avda yakaladı

Bursa'da bir tekel 
bayisine müşteri 
gibi gelen 2 zanlı, 
silah tehdidi 
ile yere yatırdıkları 
şahsın paralarını 
gasp etti.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osman gazi 
ilçesine bağlı 
İbrahimpaşa 
Mahallesi'ndeki 
Hüsnü Daşdemir'e 
(47) ait işyerine 
gelen kimliği 
belirsiz 2 şahıs, 
Daşdemir'in 
başına silah 
dayayıp yere 
yatırdı.
Bayi sahibini

etkisiz hale 
getiren gaspçılar 
kasadaki 150 YTL 
ile Daşdemir'in 
cebinden 
100 YTL’yi aldı. 
Bu sırada tekel 
bayisine gelen 
bir müşteri 
gaspçıları görünce 
müdahale etmek 
istedi. Gelen müş
teriyi de silahla 
tehdit eden 2 zanlı 
kaçtı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
polis, parmak izi 
çalışması yaptı. 
Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

Bursa'nın Keleş 
ilçesinde domuz 
avına çıkan bir 
kişi, ormanlık 
alanda ölü olarak 
bulundu, 
AKUT ekiplerinin 
kar üzerinde 
yaptıkları iz 
takibiyle buldukları 
adamın kalp 
krizi geçirerek 
öldüğü ihtimali 
üzerinde 
duruluyor.
Edinilen bilgiye 
göre, dün sabah 
saatlerinde 
domuz avına 
çıkan Ahmet 
Aslan (60), akşam 
eve dönmeyince

meraklanan 
ailesi durumu 
jandarmaya 
bildirdi. Köylülerin 
aramaları sonuç

vermeyince durum 
AKUT ekiplerine 
bildirildi.
Olay yerine gelen 
17 kişilik ekip,

ilk olarak yer yer 
karla kaplı arazide 
Aslan'ın ayak 
izlerini takip etti. 
İzlerin ormanlık 
alanda son bulması 
üzerine köy sakin
lerinin de katılımıyla 
arama çalışması 
genişletildi. 
AKUT ekipleri kısa 
sürede Aslan'ın 
cesedini buldu. 
Durum savcılığa 
bildirilirken, 
olayla alakalı 
tahkikat sürüyor. 
Yetkililer Aslan'ın 
kalp krizi sonucu 
ölmüş olabileceği 
ihtimali üzerinde 
duruluyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
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Köpeklere saldıran yaban 
domuza köy meydanında işkence
Bursa'da aç kalınca 
köye inip köpeklere 
saldıran domuzlar

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

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

ACİL SATlUKveKIRALIKLARINE İMİ ARAYINIZ
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa 
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m1 SATILIK DAİRE 

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

.te

i

î

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

SEKER SİGORTA 
Mac/de UZÂLP

Tel .513 24 74 Fax:51410-21
w

köylüler tarafından 
vuruldu.
Domuzlar tarafından 
istila edilen köyün 
sakinleri silahları 
kuşanıp sürek avına 
çıktı. Köpeklere 
saldırdığı iddia 
edilen bir domuz 
köylüler tarafından 
vurulduktan 
sonra köpeklere 
parçalatıldı. 
Bir haftadır devam 
eden kar yağışının 
ardından bazı 
yaban hayvanları 
yiyecek aramak 
için dağ 
eteklerindeki 
köylere kadar indi. 
Merkez Nilüfer 
ilçesine bağlı 
İnegaZi ve Atlas 
köylerinde 
bekleyen köpeklere 
saldıran domuzlar 
yüzünden silah 
kuşanan köylüler, 
yarım metre kar 
içerisinde sürek 
avına çıktı. Atlas 
Köyü'nde bir gurup 
yaban domuzu köy 
etrafındaki 
bahçelere zarar 
verdi. Durumdan 
haberdar olan 
köylüler ellerindeki 
tüfeklerle köyün 
etrafını kordon 
altına aldı.

Domuz sürüsüne 
saldıran köpekler
den bazıları ise 
yaban domuzları 
tarafından parça
landı. Bunun 
üzerine bir yaban 
domuzunu yaralı 
olarak ele geçiren 
köy halkı, öfkesini 
yaralı domuzdan 
çıkardı. Bacağından 
yaralanan domuzu 
önce zincirle 
bağlayan köylüler 
köy meydanına 
kadar sürükleyip 
köpeklere 
parçalatmak istedi; 
Yaban domuzu

. yaralı halde 
köpekleri geri 
püskürtünce, bir 
köylü tarafından 
başına sopa ile 
vurularak 
öldürüldü. 
Çilek ve mısır 
tarlalarına zarar 
veren yaban domu
zları için sürek 
avına çıktıklarını 
belirten bir köylü 
ise "Domuz 
köpeklerimizi 
öldürdü. Bizde 
onun belini kırdık. 
Güzel bir seyir 
yapıp, öldürdük" 
diye konuştu.

 T İHI A
“SUYUNU BOŞA 

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

3_____________ _



İGemlik KHrfezl

DEVREN SATILIK 
veya KİRALIK DÜKKAN

dİ Orhangazi Caddesi
"j Çifte kahveler civarı

I (Lokanta veya boş olarak devir yapılabilir.)

I 0.535 633 46 83
I 0.224 525 08 12

ELEMAN ARANIYOR

KIRPAR! A.Ş. bünyesinde
। çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 

mezunu elemanlar alınacaktır.
(Formlar güvenlikten alınacaktır.)
MEST ALBAY LTD.ŞTİ.

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

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

| ABONE OLDUNUZ MU?
| ■mıııııııııııınııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÇİZİYORUM
BvjRŞ Barış Güler’in kaleminden 8

■M ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TESİSİMİZDE ÛtKISİZ KESİMHİZMEIİMİZVMDIR

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 
Tel: 513 33 21)

RECEP İVEDİK 11.30 « 14.00 - 16.15 * 19,00 - 21,15

ULAK 14.00 - 19.00 - 21.15

ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARINDA 11.30- 16.15

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda çalışacak 

BAY ve BAYAN '
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor. 

Müracaatların şahsen yapılması rica ölünür. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE 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

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12
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Voleybol maçlarına okullar ilgi göstermiyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe Milli eğitim 
Müdürlüğü lig Heyeti 
tarafından organize 
edilen ve Akpet 
Petrol'un sponsor
luğunda start 
alan İlköğretim 
Okulları Voleybol 
birinciliği maçlarına 
okulların yanı 
sıra öğrencilerin 
de ilgi göstermeme
si dikkat çekiyor. 
1500 kişilik 
spor salonuna 
maçları izlemeye 
gelen az 
sayıdaki öğrencinin 
arkadaşlarını 
desteklediği 

maçlarda alt 
yapısı olan okul 
takımları 
rakiplerine fark 
atarak galip 
geliyorlar.
KIZLAR
Günün ilk maçında 
Cumhuriyet İlköğre
tim ile Şehit Eterh 
Yaşar takımları 
karşı karşıya geldi. 
Her iki seti de 
25-10 ve 25-14 alan 
Cumhuriyet maçı 
2-0 kazanarak 
moral buldu.
Günün ikinci maçın
da Ali Kütahya 11 
Eylül'ü 2-0 yendi. 
Ali Kütahya setleri 
25-20 ve 25-18 aldı.

Üçüncü maçta 
TSO Gazi İlköğretim 
takımı Engürücük 
İlköğretim takımını 
2-0 yenerken 
zorlanmadı.
TSO Gazi setleri 25- 
11 ve 25-4 aldı. 
Günün dördüncü 
maçında ise bir ilk 
yaşandı. Şehit 
Cemal İlköğretim 
takımı 100 Yıl 
İlköğretim takımına 
ilk sette sayı ver
meyerek 25-0 yaptı. 
Üstünlüğünü ikinci 
sette de sürdüren . 
Şehit Cemal takımı 
maçı 2-0 kazandı.
Günün son maçında 
Çınar İlköğretim

îakımı Soruşan 2-0 yenerken zorlan- setleri 25-6 ve
İlköğretim takımını madı. Çınar takımı 25-9 aldı.
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~ı Tek cihazla cilde üç boyutlu gençlik
Acıbadem Sağlık 
Grubu Bağdat Cadde 
si Tıp Merkezi'nde 
hizmete giren "Üç 
Boyutlu Cilt Yenileme 
Sistemi", IPL (Intense 
Pulse Light), ND-YAG 
laser ve Titan 
teknolojisini bir
leştiriyor. Bu özellik
ler sayesinde ilk defa 
cildin hem üst, hem 
orta, hem de derin 
tabakalarında genç 
leştirme yapılıyor. 
Bu sistemle çiller, 
güneş lekeleri, 
kızarıklık, genişlemiş 
gözenekler, kırışıklık, 
deride gevşeme ya 
da sarkma gibi 
sorunların tümünü 
tedavi etmek 
mümkün. Ayrıca epi- 
lasyon ve damarsal 
lezyonların tedavisi 
de başarıyla yapılıyor. 
Epilasyonda bron
zlaşmış deri dahil 
tüm deri tiplerinde, 
ince ve kalın kıllarda, 
yılın dört mevsiminde 
güvenli ve etkili 
tedavi imkanı sağlı 
yor. Damarsal lezyon- 
larda ise ince, kalın, 
yüzeyel ve derin 
olmak üzere bacak 
varislerinden, doğum- 
sal'dâmar lekelerine 
kadar çok geniş bir 
yelpazede tedavi 
yapılabiliyor.
Yeni sistem hakkında 
Dermatoloji Uzmanla 
rı Doç. Dr. Yasemin 
Saray ve Dr. Âsiye

Nesrin Aksoylar, 
Plastik ve 
Rekonstrüktif 
Cerrahi Uzmanı 
Doç. Dr. Aydın 
Saray bilgi verdi. 
Acıbadem Bağdat 
Caddesi Tıp 
Merkezi'nden Doç. 
Dr. Yasmin Saray: 
SARKAN CİLDE 
DERİN ESTETİK 
IPL (Intense 
Pulse Light- , 
Yoğunlaştırılmış 
Atılımh Işık): Cihazın 
flash lambasından 
yoğunlaştırılmış 
görünür bir ışık 
veriliyor. Bu gelişti 
rilmiş IPL sistemi ile 
uygulanan "foto 
genesis" işlemi deri 
nin en üst tabakaşını 

yeniliyor. Böylece 
lekeler (çiller, güneş 
lekeleri), kızarıklıklar 
ve ince damarsal 
genişlemeler tedavi 
edilebiliyor. Derideki 
hedef doku (çil, 
güneş lekesi gibi) 

tarafindan ışık 
enerjisi emiliyor, 
emilen ışık • 
dokuda ısı 
enerjisine 
dönüştüğünden 
hedef doku 
tahrip ediliyor. 
Birçok dalga 
boyunda ışık 
üretilebiliyor. 
Ciltteki renk 
farklılıkları ve 
düzensizlikler 
giderilebiliyor. 
ND-Yag Laser:

Bu sistem ile uygu- 
lanan"lazer genesis" 
işlemi ise cildin 
orta tabakasındaki 
değişiklikler nedeni 
ile oluşan yaşlılık 
belirtilerini tedavi 
ediyor. Lazer enerjisi 
kolajen yapımını 
artırarak genişlemiş 
gözenekler, derideki 
kalınlaşma ve kabal
aşma, ince kırışıklık
lar ve yoğun deri 
kızarıklığının gide 
fümesini sağlıyor. 
Ayrıca akne izlerinin 
tedavisinde de 
oldukça etkili. 
Titan Sistemi: 
Güvenli bir kızıl ötesi 
ışık kaynağı kullanımı 
ile çildi sıkılaştıran 

bir yöntem. TTtan 
derinin en alt tabaka 
sini ısıtarak kolajen 
liflerin kısalıp kalın
laşmasını, uzun 
dönemde ise 
kolajenin yeniden 
yapılanmasını sağlar.

Yüz, boyun, karın, 
kalça ve kollar dahil 
olmak üzere tüm 
vücuttaki gevşemiş 
ve sarkmış cildi 
sıkılaştırmak için 
kullanılıyor. 
Özellikle ileri yaş ve 
yerçekiminin etkisine 
bağlı olarak yüz ve 
'boyun derisinde, 
gebelik sonrasında 
ise karın derisinde 
gelişen gevşeme ve 
sarkmaların 
tedavisinde 
oldukça etkili. 
Her yaş grubunda 
uygulanabilir.
AÇIK KAHVE LEKE
LERDE BİLE ETKİLİ 
-Cihaz boyun ve . 
dekolte bölgeleri 
dahil olmak üzere 
tüm vücut böl
gelerinde etkili 
olabiliyor. Eskiden 
zor tedavi edilen 
açık kahve renkli 
lekelerde bile güzel 
sonuçlar alınabiliyor. 
-Her hastaya ve 
tedavi edilen soruna 
göre bir-üç seans 
arasında sonuç 
alınabiliyor.
-Aşırı güneş hasarına 
maruz kalmış 
ciltlerde ilave 

seanslar tavsiye 
edilebiliyor.
Tedaviden hemen 
sonra kahverengi 
lekeler koyulaşmaya 
başlıyor ve cilt 
hafif kızarmış 
görünebiliyor.

Hamilelikte 
saç boyası ve makyaj 
malzemelerine dikkat!
Hamilelik esnasın
da, annenin kul
landığı alkol, sigara, 
saç boyaları, aşırı 
makyaj malzemeleri, 
bazı kimyasal katkılı 
gıdalar, röntgen 
filmi çektirmek, kan 
uyuşmazlığı ve 
akraba evliliği özür
lü bebek doğumuna 
neden olabiliyor. 
Denizli Devlet 
Hastanesi Fizik 
Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Mehmet 
Beşir Türkmen, 
özürlülüğün yalnız
ca doğuştan mey
dana gelmeyeceğini 
belirterek, uzun 
süreli bir hastalık 
veya bir kaza sonu
cunda bedensel, 
zihinsel, duygusal 
ve sosyal yetenek
lerin kaybedilebile- 
ceğini söyledi. 
Genellikle doğum
sal ve genetik 
bozukluluk, hastalık 
geni taşıyan yakın 
akrabaların evlilik
leri, annenin karnın
daki bebeği kötü 
yönde etkileyebile
cek sağlık sorun
larının olması, 
doğurçı sırasında 
ortaya çıkabilecek 
sorunlar, hamilelik 

esnasında kul
lanılan bazı ilaçlar, 
çocukların aşılarının 
tam yapılmaması 
veya doğumdan 
sonra geçirilen 
hastalık ve 
kazaların özürlülük 
nedeni olabileceğini 
belirten Türkmen, 
özürlü bebek doğu
munu tamamen 
önlemenin mümkün 
olmadığını söyledi. 
Özürlü bebek 
doğumlarının önlen
mesi için evlenm
eye karar veren çift
lerin öncelikle bir 
genetik danışma 
merkezine başvur
maları gerektiğini 
belirten Türkmen, 
"Hamilelik esnasın
da annenin kul
landığı alkol, sigara, 
saç boyaları, aşırı 
makyaj malzemeleri, 
bazı kimyasal 
katkılı gıdalar, rönt
gen filmi çektirmek, 
kan uyuşmazlığı 
ve akraba evliliği 
özürlü bebek 
doğumuna neden 
olabilmektedir. 
Bu hususları ihmal 
etmezsek özürlü 
çocuğun dünyaya 
gelme oranını en 
aza indirmiş 
oluruz" dedi.

M 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Mi.lli 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 13^4
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
Dinlerime 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 60 311

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahi'De^Hast- 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 01J lu bH
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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 46 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

1
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

NÖBETÇİ ECZANE

23 Şubat 2008 - Cumartesi 
AHSEN ECZANESİ

24 Şubat 2008 - Pazar 
ÇAMLICA ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2987 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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* 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 4 YEŞİL ALAN
« PVC PENCERE
* BANYOLARDA İŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 1
• 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

TEL: 0.224 512 00 58
gmainsaat2006@hotmail.com

Dr. Ziya Kaya Mh. Ilıca Cd. No: 50 - GEMLİK

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat.
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden I 

160m2 dublex daireye geniş seçenek. J

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin kensine ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı sınır ötesi operasyonu sürüyor

Belge PKK’dan tamamen temizlenecek
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta 

ki PKK mevzilerine yönelik başlattığı kara
harekatı sürerken, öldürülen PKK’hların sa 
yısının 112 olduğu bildirildi. Genel Kurmay 
Başkanlığından dün yapılan açıklamada 8 
askerimizin daha şehit düştüğü bildirildi. 
Ağır kış koşullarında sürdürülen askeri 
harekatın ilk gününde şehit düşen askerleri 
mizin cenazeleri dün ailelerine gönderildi. 
Şehit erlerlerin isimleri şöyle: Binbaşı Zafer 
Kılıç (Elazığ), Er Yusuf Özmen (Ankara) ve 
Er İbrahim Öymen (Ankara), Üstteğmen 
Serkan Çakal. Haberi syf 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Türban onayı ve operasyon
I Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 11 gün 
sonra türban değişikliğini onayladı.

Bu onayın açıklandığı sırada Türk Silahlı 
Kuvvetleri Kuzey Irak topraklarına girmişti.
■ Türkiye’nin gündemi türbandan askeri 
operasyona döndüğünde onayın kamuoyun
da pek dikkat çekmeyeceği düşünülmüş 
Olmalı.
i Türbanla ilgili Anayasa değişikliği resmi 
gazetede yayınlandı.

Sıra şimdi YÖK Yasası’nın 17. maddesini 
değiştirmeye kaldı. Bu değişiklik olmadan 
türban üniversitelere yine alınmıyor. Dev.5’de

Gemlikspor sezonu 
galibiyetle açtı 3-1

Gemliksporlular, sezon açılışı 
nı dün Atatürk Stadyumun’da Dag 
gücüspor ile yaptığı karşılaşma ile 
açtı. Karşılaşma öncesinde kurban 
kesilerek, dua okundu ve daha 
sonra kırmızı beyazlı sporcuların 
alınlarına kurban kanı sürüldü. 
Protokol ve taraftarların da ilgi 
gösterdiği Gemlikspor, karşılaş
madan 3-1 galip ayrıldı. Syf 1O’da

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Asker....

Deprem olur asker koşar..
Yangın olur asker koşar..
Kan gerekir asker koşar..
Kar yolları kapar asker koşar..
Sel olur asker koşar..
Örnekleri çoğaltmak olanaklı..
Aklınıza ne felaket geliyorsa tümünde 

yaraların sarılmasında en etkin rolü asker 
üstlenir..

Çünkü asker bu ulusun bağrından kop
muştur..

Ulusal bütünlüğün bozulmaması için 
canını vermeye yemin etmiştir..

Şimdi de...
TSK eli kanlı terör örgütünü tarihten 

silmek için karadan harekata başladı..
Havadan da desteklenen operasyon 

ikinci gününde..
General..
Subay..
Astsubay..
Erbaş ve erler..
Tüm askerler..
Ulusun bağımsızlığı için canlarını hiçe 

sayıyorlar..
Hem içeride hem dışarıda güvenlik için 

çabalayan askeri güçlerin her aşamada 
desteğe gereksinimleri var.

Medya..
Hukuk..
Yurttaş..
Güvenlik güçlerine görevini yaparken 

yardımcı oJmah.
Kendisine doğrultulan silahla devleti 

hedefleyen eşkiyaya karşılık verdiğinde 
olaya daha geniş perspektifden bakmalı..

Elbetteki can almak insanın yapabile
ceği en korkunç ve bağışlanmaz 
eylemdir..

Ancak..
Koşullar..
Devletin bekasını korumak adına eli 

silaha götürüyor ve refleks olarak tetiğe 
dokundurtuyor..

Onun için..
Bir gün herkese gerekebilir düşüncesin

den yola çıkarak hukukun üstünlüğüne 
evet.

İnsanların haber alma özgürlüğü ve 
hakkı adına medya aracılığıyla olayları 
kamuoyuna duyurmak ona da evet..

Ancak..
Askeri deşifre etmek..
Görevini yaparken üstlendiği kimliğini 

kişiselleştirmek..
Onunla ilgili bir haberin üzerine mal bul

muş mağribi gibi atlamak..
İşte buna kocaman bir hayır..
Hele hele asker üzerinden siyaset yap

mak..
Askere dil uzatmak...
Asla affedilecek bir davranış biçimi 

değildir..
Ve adamın dilini keserler.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 
Emekli Kıdemli Başçavuş kimliğimi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
ABBAS KAYMAZ

Bursa 6, Kitap
1 Marfta açılıyor

Bursa'da 1 Mart 
2008 tarihinde 
açılacak Bursa 
6. kitap fuarı 
tanıtımı yapılacak. 
Düzenlenecek 
fuarın kapsamı ve 
katılımcılar ile 
içeriği hakkında 
kamuoyu bil
gilendirilecek. 
Tüyap Bursa 
Fuarcılık Anonim 
Şirketi tarafından 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği işbirliğiyle 
hazırlanarak 
Bursa'da 
düzenlenecek 
6. Kitap Fuarı 
1 - 9 Mart 2008 
tarihleri arasında 
Tüyap Bursa 
Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek.

Ayrıca bu fuarla 
birlikte yine 
Tüyap tarafından 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi. Odası, 
Bursa İl Milli Eğitim

Müdürlüğü ve 
Uludağ 
Üniversitesi'nin 
desteğiyle 
hazırlanan 
Bursa 4. Eğitim 
Fuarı ile Tifaş 
Ticari İhtisas

ts&Mi-ıiııırtiiHiııişiB 
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. Durakla, 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 İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoğlu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 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 Fâxr513 17 94

Fuarları A.Ş. 
tarafından hazır
lanan Bursa 5. 
Bilişim Fuarı 
ile eş zamanlı 
olarak 1-5 Mart 
2008 tarihleri 
arasında 
yapılacak. 
Söz konusu 
Fuarlarla ilgili 
olarak Tüyap 
Bursa Fuarcılık 
A.Ş. Genel 
Müdürü İlhan 
Ersözlü ve 
Tifaş Ticari 
İhtisas Fuarları 
A.Ş. Genel 
Müdürü M. 
Serhad Öktem 
tarafından 
düzenlenecek 
basın toplantısına 
bilgilendirmede 
bulunulacak.

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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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı sınır ötesi operasyonu sürüyor

İh Man tamamen temizlenecek Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey 
Irak’taki PKK mevzilerine yönelik 
başlattığı kara harekatı sürerken, 
öldürülen PKK’lılarm sayısının 
112 olduğu bildirildi. Genel Kur 
may Başkanlığından dün yapılan 
açıklamada 8 askerimizin daha 
şehit düştüğü bildirildi.
Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin 
Irak'ın kuzeyine 
yönelik sürdürdüğü 
kara operasyonu 
3'üncü gününde 112 
teröristin öldürül 
düğü, kara hare 
katında dün de 8 
askerimizin şehit 
düştüğü açıklandı. 
Zorlu kış koşulların
da operasyonlar 
aralıksız sürerken 
dün saat 05:30'da 
Diyarbakır 2. Taktik 
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'ndan 
kalkan F-16 savaş 
uçaklarının terör 
kamplarını yerle 
bir ettiği öğrenildi. 
21 Şubat tarihinden 
bu yana sınır ötesi 
operasyonda 
öldürülen PKK'lı 
terörist sayısının 
100'ü bulduğu 
ifade ediliyor. 
Türk Silahlı Kuvvet 
leri'nin Kuzey'taki 
terör örgütü PKK 
yuvalarına yönelik 
geçen perşembe 
gecesi başlattığı 
'Güneş* adı verilen 
sınır ötesi kara 
harekat sürerken, 
savaş uçakları 
ise havadan 
destek veriyor. 
Diyarbakır 2. Taktik 
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı 8. Ana 
jet üssünden dün 
sabah saat 05:30 
sıralarında kalkan 
6 adet F-16 savaş 
uçağı mehmetçik- 
lerin kara harekatı 
operasyonu 
düzenlediği
Haftanı Dağlan'na 
doğru hareket etti. 
Günün ilk ışıklarında 
uzun menzilli 
füzelerle kalkan 
savaş uçakları 
terör kamplarını 
yerle bir etti. 
Diyarbakır'da 
şafakta başlayan 
olağan üstü hava 
hareketliliği ise 
halen devam ediyor. 
Hangarlardan çıkan 
14 adet F-16 savaş 
uçağı Kuzey Irak

sınırına doğru yol 
giderek mevzileri 
vurup dönüyor. 
ŞEHİT ERLER 
MEMLEKETLERİNE 
GÖNDERİLDİ 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin (TSK) 
terör örgütü PKK'ya 
yönelik sınır ötesi 
harekatı sırasında 
şehit düşen 5 
askerin cenazesi, 
Van Ferit Melen 
Havaalanı'nda 
yapılan törenin 
ardından uçakla 
memleketlerine 
uğurlandı.
Şehit cenazeleri 
sabah saatlerinde 
Hakkari Dağ ve 
Komando Tugay 
Komutanlığı'nda 
yapılan askeri 
törenin arğından 
helikopterlerle 
Van’a getirildi. 
Ambulans ile 
Van Ferit Melen 
Havaalam’na 
getirilen cenazeler, 
silah arkadaşlarının 
omuzlarında 
taşınarak 12.00'de 
havalanan THY 
Van-Ankara 
uçağına bindirildi. 
Şehitlerin Ankara' 
dan memleketlerine 
uğurlanacağı

belirtildi.
Van Ferit Melen 
Havaalanı'nda 
yapılan törene 
Vali Özdemir 
Çakacak, İl 
Jandarma Komutanı 
Albay Nejdet Köse, 
Emniyet Müdürü 
Mehmet Salih 
Kesmez ve askeri 
erkan katıldı. 
ŞEHİTLERİN 
İSİMLERİ 
BELİRLENDİ 
Türk Silahlı Kuvvet 
leri (TSK) tarafından 
terör örgütü PKK'ya 
yönelik sınır ötesin 
de başlatılan 
harekat sırasında 
şehit düşen 
5 askerden 3'ünün 
ismi belirlendi. 
Şehit olan Binbaşı 
Zafer Kılıç (Elazığ), 
Er Yusuf Özmen 
(Ankara) ve Er 
İbrahim öymen 
(Ankara) 2 askerden 
Üsteğmen Serkan 
Çakal'ın İzmir'e, 
ismi henüz tespit 
edilemeyen bir 
askerin ise uçak 
ile İstanbul'a 
gönderildikten 
sonra memleketi 
Adana'ya uğurlana 
cağı belirtildi. 
Türk Silahlı

Ağır kış koşullarında sürdürülen 
askeri harekatın ilk gününde şehit 
düşen askerlerimizin cenazeleri 
dün ailelerine gönderildi. Şehit 
erlerlerin isimleri şöyle: Binbaşı 
Zafer Kılıç (Elazığ), Er Yusuf Özmen 
(Ankara) ve Er İbrahim Öymen 
(Ankara), Üstteğmen Serkan Çakal.

Kuvvetleri’nin 
Kuzey Irak’a 
girmesini 
dünya kamuoyu 
merakla izliyor. 
PKK’ya yönelik 
operasyonların 
başta ABD 
olmak üzere 
AB bağlı ülkeler 
olumlu buluyorlar. 
ABD, Dış İşleri 
Bakanı Nice, 
PKK’yı ortak 
düşman olarak 
gördüklerini yinedi. 
Türk askerinin 
zor kış koşullarında 
Kuzey Irak’a 
girmesini ve 
terör örgütüne 
yönelik temizlik 
harekatını memnun
lukla karşıladığı 
görülüyor.
TERÖR BİLANÇOSU 
Terörle mücadelede 
son 7 yılın bilanço
sunu İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay açık
ladı. 2000-2007 yıl
ları arasında 3711 
terörist etkisiz hale 
getirildi.
Bu süre içinde aile
siyle görüşülen, te 
rör örgütü üyelerin 
den 187'sinin teslim 
olması sağlandı. 
Rakamlar 7 yıl 
içinde terör örgütü
nün verdiği ağır 
kaybı da gözler 
önüne seriyor. 
Buna göre, 2000- 
2007 yılları arasında 
3 bin 711 terörist 
etkisiz hale getirildi. 
Teröristlerle birlikte 
6 bin 77 el bombası, 
269 mayın, 318 tah 
’rip kalıbı, 2 bin 585 
fünye, 192 tüfek 
bombası, 2 bin 364 
kilogram patlayıcı 
madde ile 4 bin 305 
adet çeşitli çapta 
silah da ele geçirildi. 
Atalay, 2003-2007 
yılları arasında 
ise 2 bin 944 
terör örgütü men 
subunun ailesiyle 
görüşüldüğünü, bu 
sayede 187 örgüt 
üyesinin teslim 
olduğunu söyledi.

At gözlüğü!

Bugün pek az kişi Türkiye’de yaşanan 
değişimin ilericilik yolunda bir adım 
olduğunu iddia edebilir.

Bunu söyleyebilecek olanların da ya 
gözleri kararmıştır, ya da ciddi bir miyop 
luk sorunu vardır.

Peki geriye gidişi tersine çevirmenin 
yolu bir “darbe” mi?

Doğrusu, darbe kavramının tanımlan
ması gerek ilk başta.

Türkiye’de bu kavramın algılanışında 
ciddi bir yanlış var.

Eğer toplumu ilerice götürecek bir 
hareket oluşturulursa, elbette böylesi bir 
durumda askeri göz ardı etmemek gerek.

“Ne şeriat ne darbe” sloganlarının 
çözümü bel ki de burada gizli:

Geçmiş akıllı iktidarlar bu yolu seçti..
İçine askeri de alan, hükümeti de dışla

mayan, herkesin mutabakatıyla oluşacak 
yeni bir hareket, bir.uzlaşma rejimi...

Ancak her nedense özellikle entelek
tüeller askerin adını telaffuz etmekten 
çekiniyorlar, askeri düşman belliyorlar.

Bu insanlar AKP’nin özgürlüğünü savu 
nuyorlar ama bu ülkenin dinamiklerinden 
biri olan ordunun görüş bildirmesine 
tahammül etmiyorlar.

Darbe deyince de insanları felaket 
çağrısı yapmakla suçluyorlar.

Onlara çok temel ve basit bir tarih bil
gisini hatırlatmakta yarar var:

Bugün vatandaşı olduğunuz devlet de, 
genç Cumhuriyet’te darbeyle kurulmadı 
mı?

Ülkelerinin gidişatından rahatsız bir 
grup asker toplanıp bir şey yapılması ge 
rektiğine karar verdi ve bu sayede Cum 
huriyet ilan edildi.

Burada mühim plan niyet ve prensi
plerdir..

Kurtuluş Savaşı’nı veren askerlerin 
niyetiydi önemli olan.

Onlar, Saray’a karşı çıkarak toplumu 
ileriye götürmeyi amaçlamışlardı.

Bunda da başarılı oldular.
Hatta ve hatta türban bile Cumhuriyet’in 

bir kazanımıdır
Cumhuriyet sayesinde kadın kara 

çarşaftan kurtulmuştur.
Bu bile önemli bir değişimdir; eğer Os 

manii rejimi olsaydı belki de evine hapse 
dilecek kadın “darbe” sayesinde hayata 
dahil olmuş, herkesten önce seçme ve 
seçilme hakkına kavuşmuştur.

Şimdide bu kolay kazandığı haklarını 
,ne yaptığını bilmeme bağnazlığı içinde 
geri vermek için kafasına türbanı takmış 
“ben ikinci sınıf insan “ olacağım diye 
.erkeklerin arkasına takılmış bir boşluğa 
sürükleniyor..

Türkiye’nin seçeneklerine darbe mi şeri
at mı diye bakmaktansa, ilericilik mi gerici
lik mi diye bakmak berraklık sağlayacaktır.

ABONE OLDUNUZ MU?
OIÜTTUN^OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HEM Judo Takımı madalyaları topladı
Bursa Atatürk Spor 
Salonu’nda yapılan 
Judo İl birinciliği 
müsabakalarında 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Judo Kursiyerleri 
4 birincilik, 
4 ikincilik ve 7 
üçüncülük 
madalyası aldı. 
Judo İl Temsilcisi 
Cemil Candan'dan 
alınan bilgiye 
göre, Osmangazi 
Belediye Spor 
Kulübü, Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Yenişe 
hir Belediyespor 
Kulübü, Ovaakça 
Spor Kulübü, 
Ketsel Spor Kulübü, 
SHÇEK Spor 
Kulübü, Bursa 
Judo Gençlik 
Spor Kulübü ve 
Gençlik Merkezi 
Spor Kulüpleri 
arasında Minikler 
ve Yıldızlar Katego 
risinde yapılan 
ve 151 sporcunun 

katıldığı Bursa 
Judo İl Birinciliği 
müsabakalarında 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Judo Kursu 
Kursiyerlerinden 
Nazlı Karakaya 
34 Kg.da, Onur 
Güreşçi 46 Kg.da, 
Melike Halıcı 44 
Kg.da, Muhammet 
Osanmaz 38 Kg.da 
İl Birincisi olarak 
toplam 14 birincilik 
madalyasından 
4 birinciliği alarak 
Gemlik'in gururu 
oldular.
Sıkletlerinde; 
Ahmet Cayır, 
Muhammet 
Karabayır, Aysun 
Uslu, Kübra 
Karabacak ikincilik 
madalyası, M. Emin 
Atalar, Alperen 
Atalar, Furkan 
Siyaher, Hasancan 
Karabacak, 
Ezginur Güreşçi, 
Muhammet 
Alim Güler ve

____
yaşatmaya yönelik 
açtığı kurslarla 
halkın beğenisini 
kazanan Halk 
Eğitim Merkezi

Müdürlüğü ile 
geçlerimize 
judo sporunu 
öğreten 
ve sevdiren

Muhammet Emir 
Güler ise üçüncülük 
madalyası almayı 
başardılar.
Gemlik'te judoyu

judo antrenörü 2,nci 
İsmail Yıldız ile 
sporcularımızın 
başarılarının devam 
edeceği bildirildi.

KRŞCDC BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel; (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Gemlik Ksrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.conr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.conr
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Türban ülkenin gü 
minden öyle kolay in 
şimdilik askeri opera 
nedeniyle gündemin 
itildi.

CHP’nin Anayasa , 
kemesine açtığı dava 
/andıktan sonra yine 
deme oturması kaçın

Türk Silahlı Kuvve 

nde-
imez ama 
\syonlar 
gerisine

IVlah 
ı sonuç- 
gün- 
'ilmazdır. 
tleri’nin

zor koşullarda kuzey Irak’a 
girmesi pek beklener ? bir olay 
değildi.

Genelde bahar aylc ırında 
askeri operasyonlar y 'apılırdı.

Ama, hazırıklı olan silahlı 
kuvvetler, zoru göze a ’ilarak 
terör odaklarını karad an da 
temizleme harekatına başladı.

Kandil Dağı’na kon uşlanan 
PKK, hava harekatlar ıyla ol 
dukça zaiyat verdi.

Şimdi, kamplar ve • lojistik 
destek sağlanan no ktalar da 
ortadan kaldırılacal1 i

Örgütün beli iyicie kırala- 
cak.

Yok olmayacak ama, topar
lanması da kolay olmayacak.

Dün, gazetemizi hazır
larken, Genel Kurmay internet 
sitesinden yayınlanan bir 
bildiride 8 askerimizin daha

Türban onayı ve operasyon

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotma.il.coı

şehit düştüğü haberi vardı. 
Öldürülen teröristlerin 

ceset lerinin üzerine bombalı 
tuzaklar konduğu açıklanıyor 
bildiride.

Askeri harekat bedel ödetir.
Bu bedel kandır.
Vatan topraklarını korumak 

ve kollama uğruna ödenen be 
del candır.

Bu ise ağır bir bedeldir.
İç ve dış güçlerin etkisiyle 

bu ülkenin ekonomik kaynak 
larının terör ile savaşım 
uğruna yıllarca harcanması 
da ağır bir bedeldir.

Bu bedele şimdi yenileri 
ekleniyor.

Dışa bağımlı olan Türk 
ekonomisi, insanına ayıracağı 
kaynakları, terör belasını yok 
etmek için harcıyor.

Öyle veya böyle, bu sorun 
kökünden çözümlenmedikçe,

Güne Bakışp

daha çok bedeller ödenecek
tir.

Bu kaçınılmaz.
YOLSUZLUKLAR
Son günlerde ulusal basın

da BOTAŞ ve Ankara Büyük 
şehir Belediyesi’ne bağlı BEL- 
PA da patlayan yolsuzluk 
olaylarına ne demeli.

Yolsuzlukların önünü 
kestiğini iddia eden AKP ikti
darı bu konularda ses çıka 
ramıyor.

Biliyorsunuz, CHP iktidarını 
yıkan en önemli yolsuzluk 
olayı bundan yıllarca önce 
İstanbul Belediyesi Su 
İşletmesinde ortaya çıkmıştı.

İSKİ skandali CHP’yi ikti
dardan etti.

Komisyon almadan hizmet 
yapılmadığı belgeleriyle orta 
ya çıktı.

Ama rüşvet olayı bitmedi.

'Anavatan Partisi dönemin 
de rahmetli Özal’ın ABD’den 
getirdiği prensleri, belediye 
teri, damadı rüşvet batağına 
battı.

Mesut Yılmaz’ın ANAP’ı 
döneminde ise rüşvetin 
boyutları daha da büyüdü.

Mavi hat, karadeniz otobanı 
yapımı, MHP’li İmar ve İskan 
Bakam’nın deprem konutları 
gibi Türkiye’ye damgasını 
vuran rüşvet olayları, 
başbakanları ve bakanları 
yüce divan karşısına çıkardı.

Çıkardı da ne oldu.
Hiç.
Yapanın yanına kaldı.
Sütten ak kaşık gibi çık

tığını söyleyen AKP iktidarın
da rüşvet olayları olmayacağı 
iddiaları vardı.

Ama, âlâsının olduğunu 
hediyelerden sonra, şimdi de 
devletin en büyük akçalı 
kurulularından olan 
BOTAŞ’ta, ardından da BEL- 
PA da patladı.

Daha durun, neler neler 
patlayacak.

Hele biraz daha bekle
yelim, hep birlikte neler göre
ceğiz.

-ı

I İnan TAMER

n Sırası Geldikçe
Her şeyi yapamazsınız!

Pergelin bir ucunu 
yılların Vilayet Kona 
ğı yerine, şimdiki Vali 
lik Konağı’na koyup, 
32 kilometre mesafe 
de olduğu için, bir 
gece yarısı kabul 
edilen bir yasa ile 
Gemlik, Bursa 
Büyükşehir’e alındı.

Büyükşehir ya. 
Herşeyi yaparım 
havasında.

Yaparsın da; yasa 
lara, örf ve adetlere, 
kabul görmüş şehir
cilik normlarına 
uygun, insan sağlığı
na önem vererek, 
tarihi yapı ve eserleri 
çevre ve doğayı koru 
yarak, yaparsınız.

İnsan oğluna iyi 
ulaşım, dinlence 
mahalleri, parklar 
yeşil alanlar, tiyatro 
ve müzikoller, sinema 
salonları, sağlıklı iç 
me suyu, deprem yö 
netmeliklerine uygun 
yapıların yapılmasına 
ve denetlenmesine 
gerekli özeni ve 
saygıyı göstererek 
yaparsınız.

Pis su arıtma tesi 
sİ kurar, derelere, 
denizlere şimdi ki

gibi bırakmazsınız.
Ön arıtmasız kana 

lizasyon depolarında
ki pis su giderlerini 
by-pass boruları ile 
Karsak Deresi’ne 
Gemlik Belediyesini 
hiçe sayarak, dikkate 
almayarak, insan ve 
çevre sağlığına önem 
vermeyip bağlamak 
cüretinde bulunamaz 
Büyükşehir Belediye 
si.

Karsak Deresi’ni 
temizleyip, pırıl pırıl 
akışını sağlayıp boy
dan boya ağaçlandı 
rıp, aydınlatarak otur
ma bankları ile bir 
mesire yerine dönüş
türmek asli görevi 
olması gerekirken, 
dereyi mikrop ve pis 
koku yuvası haline 
dönüştürmek hangi 
akla hizmettir.

Suskun bir 
toplum.

Tepkisiz.
Vur kafasına lok

masını al.
Ne yaparsan ka 

bullenir anlayış ve 
havası sevkediyor 
olumsuz davranış ve 
işleri.

Yerel belediye

başkanımız bostan 
bekçisi mi?

0, Gemlik halkının 
en başta gelen tem
silcisi.

Halkın temsilcileri
ni dikkat almamak, 
halka yapılan en 
büyük saygısızlıktır.

Unutulmasın ki; 
her makam sahibi 
O’nun emrindedir.

Üstün olan Ö’dur. 
Yok öyle yağma! 
Bu konuda

Sayın Belediye 
Başkanımızın 
duyarlılığına ve 
gösterdiği tepki ile 
duruma mani oluşu 
üstün görev anlayışı 
ve varlık nedeninin 
ispatı.

Belediye Başkanı 
mız Sayın Mehmet 
Turgut’u bu davranı 
şından ötürü kutluyo
rum.

Büyükşehir, büyük 
işleri düşünüp, kotar- 
malı.

Halkı dikkate 
almalı, halka saygı 
göstermeli, iyi hizmet 
vermeli.

Onlardan beklenen 
bu, asli görevleri 
bence de bu...

ET1 , [A]
SERİNCE
ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ

KLİMA - SEBİL - BUZ MAKİNESİ

SxWYO
OREON Galanz

YETKİLİ BAYİ - MONTAJ & SERVİS
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AKP’li hanımlar yemekte buluştu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP'li Kadın Kolları 
Paşa Otelde verilen 
yemekte bir araya 
geldi. Yemekte 
eski kadın Kolları 
Başkanı Emine 
Yalçın'a İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin tarafından 
plaket verilirken, 
Kadın Kolları Baş 
kanı Ayşe Karagöz 
tarafından bir 
buket gül verildi. 
Paşa Otel’de verilen 
yemeğe Kadın 
Kolları Başkanı 
Ayşe Karagöz, 
eski Başkan Emine 
Yalçın, Kadınlar 
Kolu üyelerinin yanı 
sıra İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Teşkilat Başkanı 
Hulusi Gandar, 
Halkla İlişkiler 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, Mali İşler 
Başkanı Yaşar 
Aksu, AR-GE 
Başkanı Akın Ada

can ve Gençlik Kol 
ları Başkanı Adnan 
Kırlak katıldı.
Yemekte konuşan 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, kadınların 
siyasette aktif rol 
alması gerektiğini 
ve AKP'nin buna 
büyük önem ver 
diğine dikkat çe 
kerek, kadınlar 
Koluna ve Gençlik 
Kollarına büyük 
destek verdiklerini 

söyledi. 
Teşkilatçılık üzerin 
de de duran İlçe 
Başkanı Şahin, 
teşkilatçılığın ikna 
kabiliyeti yüksek 
insanların sorun
larına çözüm 
bulan, ana kademe 
başta olmak üzere 
teşkilatın her 
kademeleriyle birlik 
be beraberlik içinde 
çalışan bireyler 
olduğunu söyledi.

İlçe Başkanlığı 
döneminde genel 
seçim, yerel seçim, 
referandum başta 
olmak üzere üç 
seçim yaşadıklarını 
kaydeden Şahin, 
seçimde AKP'nin 
devamlı olarak 
oylarını arttırdığını 
ve bunda bayan
larımız başta 
olmak üzere 
teşkilatımızın her 
kademesinin köy 

ve mahalle ziyaret
lerinde çok iyi 
çalışmasıyla 
olduğunu söyledi. 
EMİNE BAŞKANA 
PLAKET VE GÜL 
AKP'de Kadın 
Kolları başkanlığı 
görevini seçimde 
aday olmayarak 
bırakan Emine 
Yalçın'a da emek
lerinden dolayı 
plaket ve bir buket 
gül verildi.

AKP Kadın Kolları * 
Başkanı Ayşe 
Karagöz Emine 
Yalçın'a bir buket 
gül verirken yaptığı 
konuşmada Emine 
Yalçın'ın kendisine 
hazır bir teşkilat 
bıraktığını belirte 
rek teşekkür etti. 
AKP İlçe Başkanı 1 
Enver Şahin, Emine 
Yalçın'a plaket 
verirken yaptığı 
konuşmada ken
disinin teşkilat 
içinde çok iyi 
çalıştığını belirterek 
yaptığı çalışmalar
dan dolayı kendi
sine teşekkür etti J 
ve plaketini verdi. 
Plaketten dolayı 
duygulanan 
Yalçın bugüne 
kadar aldığı 
en iyi plaket 
olduğunu 
belirterek, teşkilatın 
İçinde ne görev 
verilirse yapmaya 
hazır olduğunu 
belirtti.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T IWAAttSUYUNU BOŞA HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” ■ jL
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Ayp; “Tüccarın gündemi iiırh değil, ekonomi”
Ankara Ticaret 
Odası'nın (ATO) 
Ekonomi Anketi'ne 
göre, Türkiye'nin 
gündeminin ilk 
sırasını işgal eden 
'türban' sorunu, 
çarşının günde
minde yer almıyor 
ve tüccar, 2008 yılı 
ekonomisinden 
endişeli.
ATO tarafından 
düzenlenen 
Ekonomi Anketinin 
2008 beklentileri ve 
Türkiye'nin güncel 
sorunlarına ilişkin 
ikinci bölümünü 
açıkladı.
Başkentin en işlek 
42 alışveriş ve 
ticaret merkezindeki 
toplam 4 bin 46 iş 
yerinde yapılan an 
kete göre, işletme 
lerin yüzde 59,7'si 
Türkiye'nin en önem 
li sorunu olarak eko 
nomik istikrarsızlığı 
görüyor.
İkinci sırada yüzde 
16,5 ile "terör" gelir 
ken, "yolsuzluk"

Güvenlik Tasarısı yarın Komisyonda
Tasarı, 26 Şubat Sah günü Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine alındı.
Sosyal Güvenlik ve 
Genel Sağlık 
Sigortasında 
önemli değişiklikler 
içeren düzenleme 
26 Şubat Salı 
günü Meclis 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülecek. 
Düzenleme sosyal 
şigortalar ile genel 
sağlık sigortası 
bakımından kişileri 
güvence altına 
almayı; bu 
sigortalardan 
yararlanma şart
larını; finansman ve 
karşılanma

Hava sıcaklığı artıyor
Sıcaklık 4-6 derece artacak, önemli bir yağış beklenmiyor
Yeni haftada sıcak
lıklar, 4 ila 6 derece 
artacak. Hafta 
boyunca, yurt 
genelinde önemli bir 
yağış beklenmiyor. 
Hava sıcaklığı, Salı 
gününden itibaren, 
yurt genelinde, 4 ila 
6 derece artacak.
Meteorolojiden 
gelen bilgilere göre,

yüzde 13,6 ile üçün 
cü sırada bulunuyor. 
"İyi yönetilmeme, 
eğitim" gibi cevap
ların verildiği "di 
ğer" şıkkı yüzde 5,5 
ile dördüncü sırada 
yer alırken, "türban, 
ifade özgürlüğü vb. 
kişisel özgürlüklerin 
yetersizliği" cevabı 
nı veren işletmelerin 
oranı yüzde 4,7 
oldu.
2008 ENDİŞESİ 
2007 yılında 
ekonomik zorluklar 

yöntemlerini 
belirlemeyi;
sosyal sigortaların 
ve genel sağlık* 
sigortasının 
işleyişi ile ilgili 
usul ve esasları 

önemli bir yağış da 
beklenmiyor.
Hafta boyunca, 
Marmara ile yurdun 
iç ve doğu kesim
lerinde özellikle 
sabah saatlerinde 
sis görüleceği tah
min ediliyor.
Doğu bölgelerde ise 
gece ve sabah ilk 
saatlerde buzlanma 

yaşayan ticaret 
sektörü, 2008 yılına 

da korkuyla bakıyor. 
İşletmelerin yüzde 
55,3'ü 2008 yılının 
işletmeleri için 2007 
yılından daha olum
suz olacağını 
düşünüyor.
2007 yılından daha 
iyi bir yıl geçirecek
lerini düşünen 
işletmelerin oranı 
yüzde 25,2 olurken, 
"değişmez" diyen
lerin oranı yüzde 
19,5 oldu.

belirlemeyi 
amaçlıyor. 
Düzenlemenin en 
çok tartışma konusu 
olan başlıkları 
emeklilik yaşı ve 
emekli aylığı 

ve don olayı bek
leniyor. Doğu 
Anadolu'nun güney
doğusunda yaşan
abilecek çığ tehlike
si ile hafta ortasın
dan sonra iç ve 
doğu bölgelerde 
beklenen kar 
erimelerine 
karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması 

2008 yılından en 
çok endişe duyan 
sektör döşemeciler 
ve mobilya 
imalatçıları. 
Sektördeki her 
100 işletmeden 72'si 
2008 yılının geçen 
yıldan daha kötü 
olacağını düşünü 
yor. Sektör tüm 
ekonomik gösterge 
lerin kendisi için 
kötü olacağı 
beklentisi içinde. 
Satışlarının ve 
karının azalacağı 
endişesini taşıyan 
sektör, maliyet
lerinin, 
tahsilat zorluğunun 
ve işletmecilik 
borçlarının da arta
cağını öngörüyor. 
Tüm bu olumsuz 
beklentilerin sonu
cunda en fazla 
çalışan çıkartacağını 
ve en az yatırım 
yapacağını 
bekleyen sektör de 
döşemeciler ve 
mobilya imâlatçıları 
sektörü oluyor.

bağlanma 
oranlarında 
yapılacak 
değişiklikler oldu. 
Alt komisyon, 
başta milletvekil
lerinin özlük hak
larında yapılmak 
istenen değişiklik 
olmak üzere düzen
lemenin bazı mad
delerine şerh koydu. 
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
bazı maddelerini 
iptal etmesinin 
ardından, kanunun 
yürürlük tarihi 
bugüne kadar üç 
kez ertelenmişti 

gerekiyor. 
Önümüzdeki 
5 gün gündüz 
sıcaklıkları , İstan
bul'da 12 ila 15, 
Antalya'da 13 ila 18, 
İzmir'de 15 ila 20, 
Trabzon'da 7 ila 15, 
Erzurum'da sıfırın 
altında 5 ila 3 ve 
Diyarbakır'da da 10 
ila 14 derece olacak.

CHP Anayasa 
Mahkemesine 

gidiyor
Cumhuriyet Halk 
Partisi, üniversiteler 
de 'türban serbestli 
ği öngören Anayasa 
değişikliğine ilişkin 
iptal başvurusunu 
27 Şubat Çarşamba 
günü Anayasa 
Mahkemesi'ne 
yapacak.
AKP, MHP ve DTP' 
nin oylarıyla Mec 
lis'te kabul edilen 
ve Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tara 
fından da onay
landıktan sonra 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe giren üniver
sitelerde türban 
serbestliği öngören 
Anayasa değişik
liğine ilişkin CHP 
hazırlıklarını tamam
ladı. CHP Grup 
Başkan Vekili Hakkı 
Süha Okay, yaptığı 
açıklamada, çalış
malarına son şeklini 
verdiklerini ve konu 
yu 27 Şubat Çarşarh 
ba günü Anayasa 
Mahkemesi'ne taşı 
yacaklarını söyledi; 
Söz konusu anaya 
sa değişikliğinin 
"yok hükmünde" 
sayılması gerektiği
ni ifade eden Süha 
Okay, kendilerine 
DSP'nin yanı sıra 
Tunceli Bağımsız 
Milletvekili Kamer 
Genç'in de destek 
verdiğini kaydetti. 
CHP, dilekçesinde 
söz konusu düzen
lemenin Anaya 
sa'nın “değiştirilme
si teklif dahi edile
mez” maddelerine 
aykırı olduğunu 
savunacak.
Dilekçeden satır 
başlan şöyle:

CUMAN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BAYAN ELEMAN 

aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. Ha: !!■ GEMLİK 
Tel 10.224 514 70 77

"-Değişiklik teklifi 
ile Anayasa'nın 
değiştirilemez 
hükümleri arasında 
olan Cumhuriyetin 
nitelikleri içinde 
sayılan laiklik ilkesi 
değiştirilmek isten
mektedir.
-5735 sayılı yasayı 
Anayasa Mahkeme 
si şekil ve usul 
yönünden denetle 
yecektir. Anayasa 
da; mahkemenin 
değişiklikleri şekil 
bakımından denetle 
meşinin milletvekil
lerinin öneri verme 
çoğunluğu ile son 
oylama çoğunluğu
na uyulup uyulmadı 
ğı koşuluyla sınır
landırıldığı yönünde 
görüşler olşa da, bu 
sınırlama anayasa 
nın değiştirilmesi 
mümkün olan 
hükümler bakımın
dan geçerlidir. 
Eğer değiştirilmesi 
teklif yasağına giren 
bir teklif yapılmışsa, 
Anayasa Mahkeme 
sFnin öncelikle 
bunu tespit etme 
yetkisi ve görevi 
vardır. Aksi halde 
değiştirilmesi teklif 
edilemez yasağının 
bir anlamı kalmaya
caktır. Anayasa 
Mahkemesi, 1975 ve 
1976 tarihlerinde 
bunu açıkça belirt
miş ve değiştirilme
si teklif edilmeme* 
yasağı yönünden 
denetim yetkisine 
sahip olduğunu vur
gulamıştır. Bu deği 
şikliğin Anayasa 
Mahkemesi nin içti
hadını aşmak için 
yapıldığı açıkça 
görülmektedir.
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Lastiği değiştirirken 
aracın içinde 

paraları çaldılar
Bursa'da bir 
bankanın önündeki 
otomobilin lastiğini 
kesen kimliği 
belirsiz şahıslar, 
sürücünün lastiği 
değiştirdiği sırada 
otomobildeki 
7 bin 200 YTL'yi 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, bir metal 
firmasında çalışan 
Mehmet Eren (42), 
Fethiye Metro İsta
syonu karşısında 
bulunan bir banka 
şubesine para çek
mek için geldi.
Bankada işlemlerini 
yapan Eren, banka 
önüne park ettiği 
otomobiline 
geldiğinde sol arka 
lastiğinin patladığın

gördü. İçinde 7 bin 
200 YTL olan çan
tayı aracın ön 
koltuğuna bırakan 
Mehmet Eren, 
lastiği değiştirirken 
kimliği belirsiz kişi 
yada kişiler içi para 
dolu çantayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Eren, araca yeniden 
bindiğinde 7 bin 200 
YTL'nin çalınmış 
olduğunu fark etti. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri çevrede 
inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatan 
emniyet yetkilileri, 
banka yetkililerini 
ve bankada işlem 
yapan vatandaşları 
hırsızlık olaylarına 
karşı uyardı.

S

I 
I j 
I

"Sevgili Gibi" girdikleri süpermarketleri soydular
Bursa'da alışveriş 
yapmak için sevgili 
gibi girdikleri süper 
marketlerden temiz
lik ve kozmetik ürün
leri çaldıkları iddia 
edilen aralarında 
Bulgarsitan uyruklu 
1 bayanın da 
bulunduğu 5 kişi 
gözaltına alındı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesine bağlı Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı üzerinde 
devriye görevi 
yapan polis ekipleri, 
içerisinde 1 bayan 5 
kişinin bulunduğu

aracı şüphe 
üzerine durdurdu. 
Zanlıların aracında 
3 bin YTL civarında 
kozmetik ürünleri 
bulan polis 
hırsızlıktan

kaydı bulunan 
Vedat A. (28) 
Hüseyin D. (35) 
Tarık K. (28) Tarık G. 
(25) ve 9 yıl önce 
Türk vatandaşı olan 
Bulgar Nidalka Ç.’yi

(31) gözaltına aldı. 
Zanlılar sorgula
malarında, hırsızlık 
yapmak için İstan
bul'dan geldiklerini, 
iki grup olarak 
girdikleri mar
ketlerde Bulgar 
uyruklu Nidalka 
Ç. ve Hüseyin 
D.’nin "sevgili gibi" 
davranıp kozmetik 
ürünleri çaldığını, 
daha sonra da 
bunları 3 kişiye 
verdiklerini 
söylediler.
Şahıslar, "Teşekkül 
halinde hırsızlık 
yapmak" suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.

'Emekli Yapacağız' vaadiyle dolandırıldılar
Bursa'da iki kişi, 
kimliği belirsiz 
dolandırıcılar 
etrafından 'Emekli 
yapacağız' vaadiyle 
soyuldu.

Edinilen bilgiye 
göre, Küçükbahklı 
Mahallesi Kalaycı 
Sokak'ta oturan 
Zeynep Barış'ın (70) 
evine gelen kimliği

Kavaklı Caddesi'nde 
meydana geldi.
Mükerrem Eriğ'in 
(77) yanına gelen bir 
kişi, "Adım Mehmet 
Sarı, Emekli

parasını alarak 'İki 
saat içerisinde 
parayı getireceğim' 
diyerek evden 
ayrıldı. Bir süre* 
sonra dolandırıl

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

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

Mil SfflLh KİMLİ WKİ;WAOTIZ

belirsiz bir kişi, 'Seni 
emekli yapacağım' 
diyerek içeriye girdi. 
Şüphelinin evden 
ayrılmasıyla parasını 
kontrol eden yaşlı 
kadın 2 bin YTL 
parasının çalındığını 
farkedince polise 
başvurdu.
İkinci olay ise, 
Kavaklı Mahallesi

Sandığı'ndan geliyo
rum, 27 yıl önce 
ölen eşini emekli 
yapacağız ve 27 bin 
YTL ödeme 
yapacağız" dedi. 
Parayı alabilmesi 
için 800-900 YTL 
paraya ihtiyaç 
duyulduğunu 
söyleyen zanlı, yaşlı 
adamın 700 YTL

dığını anlayan yaşlı 
adam, poİİse baş 
vurdu. Polis her iki 
olayla da ilgili olarak 
soruşturma başlattı. 
Emniyet Müdürülğü 
yetkilileri, özellikle 
yaşlı kimselerin bu . 
tür dolandırıcılık 
olaylarına karşı 
dikkatli olmalarını 
tavsiye etti.

Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 
a Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m? Kiralık boş arsa

Faciayı elektrik direği engelledi
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE p 

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

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

। ıı ... . । ....
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.

İC

MaddeÖZALP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21 £

Bursa'da 3 yıl önce 
trafik kazası geçiren 
şahsın babası ve 
kız kardeşi, aynı 
yerde kaza yaptı. 
Baba-kızı faciadan 
orta refüjdeki 
elektrik direği 
engelledi.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki 
sabah saatlerinde 
İzmir Yolu üzerinde 
meydana gelen 
kazada, Fehti Kaya 
(57) idaresindeki 16 
LR 840 plakalı oto
mobil bir başka 
aracın kendisini 
sıkıştırma üzerine 
direksiyon 
hakimiyetini kaybed
erek, orta refüjdeki 
ağaçlara çarptı.

Hızını alamayan 
aracın karşı şeride 
geçmesini orta 
rafüjdeki elektrik 
direği engelledi. 
Kazada yaralanan 
sürücü Fethi Kaya 
ile kızı Nedime 
Turan (28) 112 Acil 
Servis ambulansıyla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Polis olay yerinde 
inceleme yaparken, 
kazayı duyarak 
olay yerine gelen 
Ferudun Kaya (30) 
ise aynı yerde 3 yıl 
önce kendisinin de 
kaza yaptığını söyle
di. Araççekiciyle 
kaldırılırken, polisin 
kazayla alakalı 
başlattığı tahkikat 
sürüyor.

01—00 ISI uz mo?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN



25 Şubat 2008 Pazartesi IGemlIkKİörarn

P DEVREN SATILIK 
veya KİRALIK DÜKKAN

Orhangazi Caddesi

(Lokanta veya boş olarak devir yapılabilir,)
0.535 633 46 83
0.224 525 08 12

ELEMAN ARANIYOR
KIRPAR! A.Ş. bünyesinde 

çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 
mezunu elemanlar alınacaktır. 

(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
NIEST ALBAY LTD. ŞTİ.

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 8 YAŞ

KURBANLIK ve ADAKLIK
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

TEMİZDE ÛÖElM^
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. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE 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

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜÇÜ
YENÜS SİNEMASI 
Filmin Adı 
RECEP İ YEDİK
ULAK

(Rezervasyon
Tel: 513 33 21)

SATILIK VİLLA

11.30 - 14.00 • 16.15 - 19,00 - 21,15
14.00 • 19.00 " 21.15

ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARINDA 11.30 - 16.15

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GŞM: (0.536) 222 07 12
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Gemliksnor sezonu aalibivetle açtı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci Amatör Küme 
3. grupta sezonun 
ilk maçını oynayan 
Gemlikspor 
9 kişi kalan rakibi 
Dağgücü'nü yener 
ken zorlandı.
Taraftarların ilgi gös
terdiği sezon açılışı
na Kaymakam Meh 
met Baygül, Garni 
zon Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Ömer 
Cüneyt Akyol, Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut, Umur 
bey Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet 
Güler, siyasi parti 
yöneticileri katıldı. 
Kesilen kurbanla bir
likte okunan duanın 
ardından Gemlikspor 

Başkanı Mehmet 
Göral futbolcuların 
alınlarına kurban 
kanı sürerek sezo
nun hayırlı olmasını 
diledi.
GEMLİKSPOR 
İYİ BAŞLADI 
Maça kazanmak hır 
sıyla çıkan kırmızı 
beyazhlar ilk dakika 
dan itibaren rakip 
sahada baskı kurdu. 
7.nci dakikada geli 
şen atakta Emrah 
Gemlikspor'u 1-0 
öne geçireli golü 
attı. 33 dakikada 
Remzi'nin kırmızı 
kart görmesiyle 10 
kçşi.kalanJlaâaücü 

karşısında daha ra 
hat oynayan Gemlik 
spor, 41 dakikada 
Ahmet'le durumu 2-0

yaptı ve ilk yarı 
bu skorla bitti. 
İKİNCİ YARIDA 
ZORLANDIK 
İkinci yarıda topu 
sıkıştıran Gemlik 
spor karşısında da 
ha atak oynamaya 

başlayan uagğüĞU; 
60 dakikada gelişen 
atakta Ferdi'nin aya 
ğından bulduğu gol 
le durumu 2-1 yaptı.

62 dakikada Şener'in 
kırmızı kartla oyun 
dışı kalmasıyla saha
da 9 kişi kalan Dağ 
gücü, daha atak 
oynamaya başladı. 
Maçın bu skorla bit 
mesi beklenirken 

ık'ıhcı'yarıaâ oyuna 
giren Mutlu 90+4'de 
durumu 3-1 yaptı ve 
Gemlikspor ikinci 
yarıda çok zorlandığı 

maçı 3-1 alarak mo 
rai buldu.
SAHA: 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Can Ural (8) 
Cem Siniko (7) 
Samet Mutlu j7) 
GEMLİKSPOR : 
Servet (5) Sinan (4) 
(Faruk 4) Fatih (5) 
İsmail (5) Haşan (5) 
Ümit (4) (Adnan (9

Muharrem (5) 
Emrah (6) Ahmet (5) 
(Mutlu 5) Soner (5) 
Gökhan (5) 
DAĞGÜCÜ : Ali (4) 
Mustafa (4) Yusuf (5) 
Remzi (5) Şener (5) 
Eyüp (4) Hakkı (2) 
(Sezai 3) Osman (4) 
Emir (4) (Semih 3) 
Ferdi (5) 
GOLLER : Dk. 7 
Emrah Dk. 41 Ahmet

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Deplasmanlı Süper 
Gençler Liginde 
grubunun alt sırasın
da bulunan Orhanga 
zi temsilcisi Genç 
lerbirliği, Gemlik'te 
oynadığı maçta ilk 
galibiyetini almak 
için çıktığı Yalova 
spor karşısında 
4-0 yenilmekten 
kurtulamadı.
İlk yarısı 1-0 
Yalovaspor'un. 
üstünlüğüyle 
kapanan maçta 

konuk Yalovaspor, 
Gençlerbirliği 
karşısında 3 gol 
daha bularak 
sahadan 
4-0 galip ayrıldı. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Onur Doğru (7) 
Ersen Yapça (7) Y. 
Emre Akalın (7) 
ORH.
GENÇLERBİRLİĞİ : 
Ufuk (4) Murat (4) 
Hakan (4) İbrahim (4) 
Yiğitcan (5) Ahmet 
(4) (Cüneyt 2) Kudret

4) Uğur (5) Reha (3) Ebubekir (5) 
(Onur 2) Turker (5) Alpaslan (5) Evrim 
(Taygun (4) (5) Yiğit (5) (Ömer 2)YALOVASPOR : Cihan (5) ofhan (5)

Önder (7) Şerkan (7) 
İsmet (5) (Ömer 
Faruk 3) Tacettin (4) 
(Ertuğrul 5) Faruk (5)

GOLLER : Dk. 20-85 
Önder, Dk. 59 İsmet, 
Dk. 67 Serkan 
(Yalovaspor)



25 Şubat 2008 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 11

Yorgunluğun başlıca nedenlerini biliyormusunuz?
Çoğu zaman ciddiye 
almadığımız yorgun
luk ciddi bir hastalığa 
işaret olabilir.
Tiroidden kansere 
birçok hastalığın belir 
tisi olabilen yorgun
luğunuz geçmiyorsa 
altında yatan nedenin 
mutlaka araştırılması 
gerekir.
Anadolu Sağlık Merke 
zi’nden Dahiliye 
Uzmanı Prof. Dr. 
Birsel Kavaklı'nın 
verdiği bilgilere göre, 
bugüne kadar tam bir 
tanımlaması yapıla
mayan yorgunluk, 
kişinin yaşam tarzına 
bağlıdır. Kimi en hafif 
bir işi yaparken bile 
kendini yorgun hisse 
der, kimisi de ne ya 
parsa yapsın yorul
maz. Yorgunluk, 
normalde bir insanın 
günlük işlerini yapar 
ken kendini yorgun 
hissetmesi, yetersiz 
hissetmesi olarak 
tanımlanabilir. Kimi 
insanlar yaşından hiç 
beklenmedik bir şek
ilde atak olabilir.
Mesela kapı çalındı 
ğında birçok yaşlı 
gençlerden hemen 
önce kapıyı açmak 
İçin davranır. . 
Ama gençler yerlerin 
den kalkmak istemez, 
yorgun hissederler. 
Yani yorgunluğun ob 
jektif bir kriteri yok
tur. Ama tabii ki yor 
gunluğa sebep olan, 

yorgunum diyen inşa 
nı da ciddiye alıp 
araştırmak gerekir. 
Bir kişi kendisini yor 
gun hissediyorsa mut 
laka bir sebebi 
olmalı.
Yorgunluğun En 
Yaygın Nedeni Anemi 
Yorgunluğun en sık • 
belirti olarak görüldü 
ğü hastalık herhalde 
anemidir. Çünkü oksi
jen taşıyan hemoglo
bin eksikliği, kişiyi 
bazı hareketleri yap
maktan alıkoyan 
Eksik olduğu zaman 
yorgunluk rrieydana 
getirir. Yorgunluğa 
yol açan hastalıklar
dan ikinci sırada dep 
resyon gibi psikoso- 
motik hastalıklar ge 
lir. Depresyon da kişi
lerin kendisini yorgun 
hissetmesine neden 
olabilir. Hipotiroid 
başta olmak üzere 
endokrin hastalıklar 
da kikinin kendisini 
çok yorgun hissetme
sine neden olur. Hatta 
hipotiroid hastaları 
nın etraflarında tem
bel olarak tanımlanan 
kişiler olduğu söyle 
nir. İş yapmak iste
meyen, yerinden kalk 
makta zorlanan, iş 
yapma gücünü ken 
dinde hissetmeyen 
insanlardır bunlar 
genelde. Yine endok 
rin hastalıklarından 
şeker hastaları da 
sürekli yorgundurlar.

Bu insanlar kendileri
ni yorgun, bezgin veı 
güçsüz hissederler. 
Şeker seviyeleri yük
sek olduğu zaman 
günlük yaşamları bilş 
kesintiye uğrayabilir. 
Yorgunluk, bir takım 
erken onkolojik 
hastalıkların belirtisi 
de olabilir. Kanser 
hücreleri hastanın 
tüm vücut sistemleri
ni bozarak yorgun
luğa neden olabilir. 
Örneğin kansızlık yap 
mışsa, beslenmeyi 
bozuyorsa yorgunluk 
yaratabilir. Bir de 
tümörler insan orga-' 
nizmasına göre çok 
hızlı metabolik aktivi- 
tiye sahiptirler. Yani 
şekeri daha hızlı tüke 
tirler, kişinin kan şe 
kerihi düşürürler, ok 
sijeni daha çok har
carlar. Çünkü tümör
ler hızlı büyüyen 
dokulardır. Gereksi 
nimleri de çok fazla 
dır ve kişinin aleyhine 
alıp bunları harcadık
ları için de kişi 
kendini yorgun 
hissedebilir.
Kalbinize de Dikkat! 
Kalp yetmezliklerinin 
de en önemli belirti
lerinden birisidir 
yorgunluk. Hatta kalp 
hastalıklarının en er 
ken bulgularından 
birisidir. İster kapak 
lezyonu olsun, ister 
kalp damar hastalık
ları olsun, bunlar 

kalbin oksijen ihtiyacı 
nı karşılamasına en 
gel oldukları lçin: 
yorgunluk yaratırlar. 
Kişi bir kat merdiven 
bile çıksa yorulur, 
bacakları kesilir, 
nefessiz kalır. 
Fiziksel Güçle de 
İlgili
Yorgunluğuk fiziksel 
güç ve kondüsyonla 
da çok ilgilidir. Kon 
düsyonlu ve güçlü bir 
kişinin yorulması da 
ha geçtir. Evde otu
ran yaşlı bir teyze 
evin içinde bir oda 
dan diğerine giderken 
bile yorulabilir. Hatta 
yemek yemekten yo 
rulanlar bile olabilir. 
Kişi, daha önce yorul
madan rahatlıkla 
yapabildiği işleri artık 
yorularak yapıyorsa 
bir doktora başvur
malı, buyorgunluğun 
sebebi araştırıl
malıdır. Hatta kişinin 
özgüveninin azal
ması, kendine bakma
ması da}bir soruna 
işaret olabilir. Aslında 
önemli olan geçici 
yorgunluklar değil. 
Kronik yorgunluk 
olduğunda ciddi bir 
duruma işarettir.
Kısacası yorgunluk 
bir semptomdur tabii 
ki. Bundan şikayet 
eden her hastada bu 
sebep var mıdır diye 
baştan tırnağa sis
tematik bir araştırma 
gerektirir.

Gündüz 6 dakikalık 
uvku hafızayı yeniliyor

Alman bilim 
adamlarının yaptığı 
bir araştırmaya 
göre, çok kısa şek
erlemeler bile 
hafızanın tazelen
mesinde büyük 
fayda sağlıyor. 
Hafızanın sadece 6 
dakikalık uykuyla 
yenilendiği teorisi, 
bilim dünyasında 
bir ilk kabul ediliyor. 
Düsseldorf Üniver
sitesinden bilim 
adamları da çok 
kısa süreli uykuların 
hafıza üzerindeki 
etkilerini ölçen bir 
araştırma yaptı. 
New Scientist der
gisinde yayımlanan 
araştırmada, öğren
cilere ezberlemeleri 
için bir grup sözcük 
verildi.
Daha sonra öğren
ciler iki gruba 
ayrıldı ve kendiler
ine bir saat boş 
zaman tanındı. Bu 
süre içinde bir 
grubun yaklaşık 

altı dakika uyuması
na izin verilirken, 
bir grup uyanık 
tutuldu. Bir saatlik 
süre sonunda 
yapılan hafıza 
testinde, şekerleme 
yapan grup çok 
daha iyi performans 
gösterdi. 
UYKUDA 
TAZELENİYOR 
Bazı teorilere göre 
hafıza derin uyku 
halinde tazeleniyor. 
Bu derin uykuya da, 
uykuya dalınmasın
dan en az 20 dakika 
sonra geçiliyor. 
Ancak araştırmayı 
yürüten ekibin 
başkanı Doktor Olaf 
Lahl, hafızanın taze
lenmesi sürecini 
uykuya dalma 
anının tetikiiyor ola
bileceğini kaydetti. 
Lahl, “Bu, çok kısa 
uykuların hafızayı 
etkin bir şekilde 
güçlendirdiğini 
gösteren ilk 
çalışma” dedi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

<

Ix/ı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

■Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 51,3 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 imam.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
G.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

I
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 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

H
B

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5*17 34 00
Sahil Dev. Hast. $ 23 29
Mer.Sağ.Ocağı .
Tomokay Tomografi JU
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21.-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-İ22
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513.23 25
Muhasebe Md. 51345 21 -182
Yazı İşi. Md. 51.3 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

TAKSİLER

i
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 25l!

NÖBETÇİ ECZANE
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ALAGÖZ ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 88 
Tel: 514 85 65 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2988 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 
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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 DUYARU HAVALANDIRMA 1
* 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
• 1ÜM SİTEYE YÖNELİK UYDU-TV BAĞLANTISI

şehir Merkezinde 7500 m2 üzerine toplam 3 kat. .1 
60 bağımsız bölüm, 7 dükkan, 92 m2 normal daireden 

. l60m2dublex daireye geniş seçenek.

KAPALI OYUN PARKI
Sitenin kenslne ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken 
sîzler kapalı devre kamera sistemi İle 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.
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AKP’lilerden Zeytin Kooperatifi yöneticilerine

Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 
Tel: 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

kutlama ziyareti

Aksoy, üreticinin banka kredi 
borçları için destek istedi

O Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Enver Şahin, Kadın 
Komisyonu üyeleriyle ziyaret ettiği 72 Nolu Gemlik Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yöneticilerini kutladı. Şahin, parti 
olarak kurumların seçimlerine karışmadıklarını bildirerek, “Bu tür 
kurumlara en büyük zararı verenler siyasetçilerdir” dedi.
Q 72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Kooperatifi, Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim Aksoy ise, Birlik’in zeytine kota uygulamasını 
eleştirdi, Gemlik’in üst birlik yönetimine aday olduğunu söyleyen 
Aksoy, Şahin’den kuraklık nedeniyle bankalara kredi borcunu 
ödeyemeyen üreticilere destek olunmasını istedi. Haberi syf 3’de

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmall.com

Güne Bakış

“Bu vekilleri iyi tanıyın”
Mehmetçik vatan topraklarını korümak için 

zor kış koşullarında sınır dışı harekatı yapar 
ken, TBMM’inde AKP’li bazı milletvekilleri 
kendilerine ve emekli milletvekillerine kıyak 
maaş için harekete geçmiş.

Bunlardan biri de bizim hemşehrimiz 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu.

Dünkü Vatan Gazetesi birinci sayfasından 
manşette 3 kıyakçı AKP’li milletvekilinin fotoğ 

> rafını koymuş ve “Bu vekilleri iyi tanıyın” de 
miş.
s Haberin spotu çok önemli. Devamı syf. Ş’de 

MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu iktidara yüklendi

■w İHııı Mitsui'

MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu,
yaptığı basın açıklamasında CHP ile ikti
dar partisi AKP’ye yüklenerek seçim slo
ganı olarak dindar Cumhurbaşkanını ön 
plana çıkartıp "inanç sömürüsü" yap
tığını! söyledi. Haberi sayfa 4’de

Kemal Akıt, BUSIAD Yüksek 
Danışma Kurulu’na seçildi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, cumartesi günü yapılan BUSİAD Genel 
Kurulu’nda Yüksek Danışma Kurulu üyeliğine 
seçildi. Seçiimlere tek liste girildi. Hab. syf. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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Belediyelerin 
5.1 milyar YTL 
borcu silindi

Hazine Müsteşarlığı 
Belediye Uzlaşma 
Komisyonu Faaliyet 
Raporu'na göre, 
uzlaşma kapsamın
da, belediyelerin 
kamu kurumlarına 
olan gecikme faiziyle 
birlikte toplam 15 
milyar 661 milyon 
465 bin 877 YTL'lik 
borcunun 5 milyar 
91 milyon 149 bin 68 
YTL'lik kısmı silindi. 
Hazine Müsteşarlığı 
Belediye Uzlaşma 
Komisyonu'nun 
çalış maları sonu
cunda, 2 bin 464 
belediyenin çeşitli 
kamu ve kuruluşları
na olan gecik me 
faizi dahil toplam 15 
milyar 661.5 mil yon 
YTL'lik borcunun 5 
milyar 91.1 milyon 
YTL'lik kısmı silindi. 
Uzlaşma kapsamın
da gecikme 
faizlerinde yapılan 
indirim sonucu, 
belediyelerin borcu 
10 milyar 570.4 mil 
yon YTL'ye düştü. 
Hazine Müsteşarlığı 
Belediye Uzlaşma 
Komisyonu Faaliyet 
Raporu'nu açıkladı. 
Rapora göre, 2 bin 
451 belediyenin 
uzlaşma kararı 
Bakanlar Kurulu'nca 
onaylanıp Resmi 
gazete'de yayımlanır 
ken, 59 belediye ken 
di rızası ile uzlaşma 
dan çekildi. 14 bele
di ye ise eksiklikleri
ni tamamlamadığı 
için uzlaşmadan

yararlanamadı. 
Gaziantep, Mersin, 
İzmir, Sam sun, 
Eskişehir, Adana, 
Antalya, Ada pazarı, 
Bursa, Diyar bakır, 
Erzurum, Koca eli ve 
İstanbul Büyük şehir 
Belediyeleri ise 
uzlaşma kararlarını 
imzalarken, uzlaş
maya başvurduğu 
halde Ankara Büyük 
şehir Belediyesi ile 
uzlaşılamadı.
BELEDİYELERİN 
BORCU 10.5 MİLYAR 
YTL'YE DÜŞTÜ- 
Uzlaşma öncesi, 
büyükşehir belediye 
leri ve bağlı kuru
luşları ile belediye 
lerin 6 milyar 372 
milyon 598 bin 279 
YTL anapara, 9 mil
yar 288 milyon 867 
bin 597 YTL de gecik 
me zammı olmak 
üzere toplam 15 mil
yar 661 milyon 465 
bin €77 tTL borca 
bulunuyordu.
Uzlaşma sonrasında 
ise tamamına yakını 
gecikme faizlerinde 
olmak üzere 5 milyar 
91.1 milyon YTL 
borç silinerek borç 
tutarı 10 milyar 570.3 
milyon YTL’ye indi. 
Belediyeler ile ağır
lıklı olarak gecikme 
zammı üzerinde 
anlaşılırken, uzlaşma 
sonrasında borcun 6 
milyar 178.8 milyon 
YTL'si anapara, 4 
milyar 391.5 milyon 
YTL'si ise değerleme 
tutarından oluştu.

KflŞCDC B€Kl€WI€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILİK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

www.baytasinsaat.com.tr Tel: 513 42 21 Tax: 513 17 94

Kemal Akıt. BUSIAD Yüksek 
...............■ p 1 

Danışma Kurulu’na seçildi
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
BUSİAD Yüksek 
Danışma Kurulu 
üyeliğine Seçildi. 
Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
Bursa Kültürpark 
içindeki dernek 
merkezinde 
yapılan BUSİAD 
genel kurulunda 
Kemal Akıt, Yüksek 
Danışma Kurulu 
üyeliğine seçildi. 
Genel kurulda 
yönetim kurulu 
üyeliklerine Arif 
Özer başkanlığında
ki tek liste kazandı. 
Üyelerin tamamının 
desteğini alan 
BUSİAD ın yeni 
yönetim kurulu,

şu isimlerden İlker Oral (Sayman),
oluştu: Günal Baylan,
Mehmet Arif Mehmet Erbak,
Özer (Başkan), İbrahim Yaşar,
Oya Yöney Osman Canik,
(Başkan Yardımcısı), Murat Coşkunkan, 
Ali Ceylan Nurullah Altınsoy,
(Genel Sekreter), Lami Yağcılarlıoğlu,

baytaş www.baytasinsaat.com.tr
BAYTAŞ ESİN APARTMANI MANASTIRDA 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

SATILIK DAİRELER
BAYTAŞ ZÜMRÜT SİTESİ, Manastır 2. Durakla, 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 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
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

*

Sami Erol, 
Ahmet Altekih. 
Haysiyet Divanı nda 
Kurt cebe Alpte 
moçin, Talat Diniz 
ve Şerif Arı 
yer alırken, 
Yüksek Danışma 
Kurulu da şu 
isimlerden oluştu: 
Kemal Akıt, 
Adnan Türkay, 
Feyzullah Doğru, 
Harun Masatoğlu, 
Nezir Gencer, 
Şahap Aktaş, 
Savaş Arıkan, 
Konuralp Başol, 
Fikri Ünal, 
Nuri Özremirel, 
Vehbi Varlık, 
Erol Özkayan, 
Tunç Başeğmez, 
Naci Şahin, 
Celal Eğrelti.

200 m2 4+1 3 adet bahçe dublex 
180 m2 3+1 3 adet çatı dublex 

Isı ve su yalıtımlı dış cephe kaplaması, 
Doğalgaz Kombi Sistemi, Otoparklı 
Hazır Mutfak, Dış kapı çelik kapı, 
İç kapılar amerikan kapı, Salon ve odalar 
laminant parke, Islak zeminler seramik

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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AKP'lilerden Zeytin Kooperatifi yöneticilerine kutlama ziyareti.

Aksoy, üreticinin banka kredi Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

borçlan için destek istedi
Adalet ve Kalkınma Parti İlçe Başka _ 

nı Enver Şahin, Kadın Komisyonu üyele peratifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Koo

riyle ziyaret ettiği 72 Nolu Gemlik Marma Aksoy ise, Birlik’in zeytine kota uygula- 
rabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi masını eleştirdi. Gemlik’in üst birlik 
yöneticilerini kutladı. Şahin, parti olarak yönetimine aday olduğunu söyleyen 
kurumların seçimlerine karışmadıklarını Aksoy, Şahin’den kuraklık nedeniyle 
bildirerek, “Bu tür kurumlara en büyük bankalara kredi borcunu ödeyemeyen

Haram paralar....

zararı verenler siyasetçilerdir” dedi. üreticilere destek olunmasını istedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
yapılan genel 
kurulda yeniden 
seçilen 72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy'u 
ziyaret eden 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
giriş kapısında 
"İkinci evinize hoş 
geldiniz" sözlerini 
hatırlatarak 
"Burası bizimde 
ikinci evimiz” dedi. 
İlçe yönetimi ve 
kadın kolları olarak 
tebrik ziyaretinde 
bulunduklarını 
belirten Şahin, 
göreve yeniden 
seçilen İbrahim 
Aksoy ile yönetim 
kurulu üyelerini 
kutlayarak başarı 
dileklerinde 
bulundu.
Parti olarak bu 
tür seçimlere 
karışmayı uygun 
bulmadıklarını 
söyleyen Şahin, 
"Kurumlara en 
büyük zararı 
veren siyaset

çilerdir" dedi.
İki milyon 
nüfuslu Bursa'nın 
Marmarabirlik 
yönetimini 
Balıkesir'e kaptır
manın üzüntü 
verici olduğunu 
söyleyen Şahin, 
"Gelecek seçimlerde 
birlik yönetimini 
geri almalıyız." 
dileğinde bulundu. 
Kimsenin 
karşısındakini 
kendinden küçük 
görmenin 
fayda getirmeye
ceğini de söyleyen 
Enver Şahin, 
"Gemlik ve İznik 
yapılan seçimlerle 
rayına oturdu, 
inşallah Orhangazi 

ve Mudanya'da 
birlikte hareket 
ederek Marmara
birlik yönetimini 
Gemlik'e getiririz. 
Üreticimiz ile 
köylümüzün 
çıkarlarını 
sonuna kadar 
koruduğunuzda biz 
her zaman sizlerin 
yanındayız." dedi. 
Eskiden herkesin 
basanının devlet 
olduğunu şimdi 
ise kalitenin ön 
plana çıkarak 
ürünün satılması 
durumunda 
para kazanılacağının 
bilincinde olun
duğunu söyleyen 
Kooperatif Başkanı 
İbrahim Aksoy,

"Şimdi satarsan 
devri başladı, 
çiftçiye uygulanan 
kota bizi sıkıntıya 
soktu. Az ürün 
alındığı için de 
delege sayımız 
düştü, bu da birlik 
yönetiminin işine 
yaradı. Gemlik 
seçimlerde üst 
birlik yönetimine 
adaydır. Bunun 
şimdiden bilinmesi
ni istiyoruz. En az 
üç ilçe bir araya . 
gelerek Marmarabir 
lik'i yine zeytinin 
diyarı olan 
Gemlik'e getirmek 
amacındayız" 
şeklinde konuştu. 
Aksoy, Enver 
Şahin'e 
üreticinin 
bankadan aldığı 
ancak kuraklık 
nedeniyle ödeme 
zorluğu çektiği 
banka kredileri 
için destek olun
masını istedi. 
İbrahim Aksoy, 
AKP yönetimine 
Marmarabirlik 
depolarını 
gezdirerek 
yapılan 
çalışmalardan 
bilgi verdi.

AKP yalakaları - medyası AKP’nin yol
suzluklarını neden manşetlerine taşımıyor
sunuz ?

Bu gazetecilik değil, vatanseverlik hiç 
değil...

Türban değil. Artık iyice ayyuka çıkan 
yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları sonlarını 
getirecek.

O haram paraları ne karılarıyla, ne imam 
nikahlı eşleriyle ne de her ikisini de aldat
maya başladıkları sekreterleriyle yemeye 
doymuyorlar.

Bir dürüst AKP’li dost üzülerek dert 
yandı..

“İhaleler sadece yakınlarına veriliyor. 
Milyonlarca dolarlık ihaleler gizli konsor
siyumlarda belediyenin üst yönetimleri 
alıyor...

Son bir iki yıldır gözleri dönmüş 
vaziyette

Hayatlarında görmedikleri bu zengin
liğin sarhoşluğu nefislerine yenildi hepsi... 
Sevgililere evler, cipler alınıyor...”

Şunu söyleyebilirsiniz, “Hangi iktidar 
yapmadı ki?”

Tamam doğru söylüyorsunuz tamam 
tamam da..

Benim takıldığım tüm bu ahlaksız kazan 
cin en tepeden en ki AKP’linin Müslüman 
lık kılıfıyla yapılması.

Ama AKP medyasının tepe yöneticileri, 
bazı köşe yazarları, isim isim, yerel yöne
timlerde ve bürokraside, hangi “eski dost
ların”; nelere nasıl sahip olduğunu bilmi 
yor mu?

Elbette biliyor ama, “kol kırılır yen için 
de kalır” mantığıyla ağızlarını açıp konuş
muyor ve yazıp çizmiyorlar.

Büyük hata içindeler.
Bu ülke 2001’de tarihi bir fırsat 

yakalamıştı.
AKP bu ülke için, bence büyük fırsattı...
Şimdi bu kadro bu fırsatı, Müslümanlığı 

kullanarak ve Müslümanlıktan uzaklaşarak, 
haram para yiyerek, topluma geri dönüle
mez bir hasar vererek heba ediyor.

Ekonominin çökmemesi imkansız. 
Haram yiyerek çökecek..

Bu yapı çökecek. Altında kim kalacak?
AKP’ye büyük umutla oy veren ve ver

meyen milyonlarca insan.
Bu çöküşten hemen sonra bu sistemle 

refaha ulaşmış on binlerce AKP’li kendini 
bu korkunç dalgadan nasıl koruyacak ?.

Haram paralarla edindikleri o gayri- 
menkullerle, arabalarla, eş dost üzerindeki 
gizli döviz hesaplarıyla kısaca haram yi 
yerek.

Hayatlarının sonuna kadar vaziyeti kur
taracaklar öyle mi ?

Peki Allah katında nasıl hesap verecek
ler?

Nasıl ?
O gün yakın. Şimdi ben soruyorum 

“Vicdanınız rahat mı?”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
Gemlik Körfez

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.coni

mailto:ozcanvural1933@hotipail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu iktidara yüklendi

W Hin CHP'nın
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
yaptığı basın açıkla
masında CHP ile 
iktidar partisi 
AKP'ye yüklenerek 
seçim sloganı olarak 
dindar Cumhurbaş 
kanını ön plana 
çıkartıp "inanç 
sömürüsü" yaptığını 
söyledi.
Partilerinin bazı 
kişiler tarafından 
karalamaya yönelik 
suçlamalar başlat
tığını öne süren 
Kayaoğlu, gerçek
lerin gün ışığına 
çıkması için halka 
açıklama yapma 
zorunluluğunun 
doğduğunu belirte 
rek, "Cumhurbaş 
kanlığı seçiminde 
bazı çevreler tarafın
dan maksatlı olarak 
AKP'nin dümen 
suyunda gittiğimizi 
iddia ederek başör 
tüsü konusunda da 
AKP'nin destekçisi 
olarak partimizi suç 
ladılar. Milli iradenin 
bu iktidarın arkasın
da olup olmadığı 
belli olmadığından 
partimiz gösterdiği 
cumhurbaşkanı ada 
yının arkasında du 
rup seçimde ona 
oy vermiştir. Biz de 
mokrasinin yaşama 
sı için meclise gir 
dik. Yoksa cumhur
başkanlığı seçimi 
yapılamazdı" dedi. 
AKP'Yİ CHP 
AYAKTA TUTTU

AKP iktidarının 
KİT'leri peşkeş 
çekmesine rağmen 
tekrar iktidara gelme 
sinde en büyük rolü 
CHP'nin oynadığını 
söyleyen Kayaoğlu, 
"CHP Meclis 
başkanı seçiminde 
de AKP'nin adayını 
desteklemiştir. 
Biz ise kendi adayı 
mızı destekleyerek 
demokrasinin 
işlemine katkıda 
bulunduk" dedi. 
AKP'nin siyasi geç 
mişini inkar eden bir 
parti olduğunun da 
altını çizen Kaya 
oğlu, "Recep Tayip 
Erdoğan'ın zamanın
da milletvekili ola
bilmesi için payan- 

dalık yapan kişi 
Deniz Baykal'dır. 
İki partili mecliste 
bitme noktasına 
gelen AKP'yi ayakta 
tutan, iktidarın her 
türlü yolsuzluğuna 
göz yuman CHP'dir. 
AKP geçen zaman 
içinde ne yaptı, 
işsizliğe çare mi 
buldu. CHP'nin tutar 
sız politikaları bitme 
noktasına gelen 
AKP'yi bir kez daha 
iktidara getirmiştir" 
şeklinde konuştu. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
başörtüsü konusun
da açıklamalarda 
bulunan öğretim, 
görevlilerine de atıf
ta bulunarak, "Ken 

dilerini TBMM'nin 
üzerinde gören ve 
ukalaca söylemler 
yapan öğretim 
görevlileri var. Ülke 
nin büyük kesimini 
laiklik düşmanı ola 
rak göstermek isti 
yorlar. Başörtüsünü 
göstererek oy 
toplayan AKP ile 
CHP'nin seçmen 
pastasına MHP'nin 
ortak olmasından 
rahatsızlık duyuyor
lar. Biz milletten 
aldığımız suyu 
yine milletin değir
menine taşıdığımız 
için bugün MHP 
meclise girmiştir. 
MHP Osmanh ile 
Cumhuriyet arasın
da bir köprüdür. 
Tarihiyle barışık 
tek parti MHP'dir.
Türban çözüme 
kavuştu ve AKP ile 
CHP'nin oyuncağı 
ellerinden alındı. 
AKP'nin artık mil
letin sırtından ala
cağı oy kalma
mıştır" dedi.
Kayaoğlu, gerek 
iktidar ve gerekse 
diğer muhalefet 
partilerinin 
laik-antilaik ayrım
cılığından arınıp 
gerginlik politikala 
rını terk etmelerinin 
ülkenin ve milletin 
hayrına plduğunu 
idrak etrheleri 
gerektiğini söyledi. 
MHP'nin yaptığı 
toplantıda ayrıca 
partiye katılanlara 
rozetleri takıldı.

Gemlikli 
hacılar yemekte 
biraraya geldi. 
Bayraktar Düğün 
Salonu’nda 
düzenlediği 
hac yemeğine 
Gemlikli hacılar, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
AKP İlçe Başkanı . 
Enver Şahin, 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin, Belediye 
Meclis üyeleri, 
İl Genel Meclis 
Üyeleri AKP İlçe 
Yönetim Kurulu 
üyeleri ve dostları 
katıldı.
Merkez Cami 
İmamı Süleyman 
hocanın Kur'an 

okumasıyla 
başlayan yemek 
ilahilerin ve 
duaların okun
masıyla devam etti. 
Belediye Meclis 
Üyesi Hacı 
Aydın Bayraktar'ın 
düzenlediği 
yemeğin en güzel 
yanı ise Hac vaz
ifesini yerine 
getiren hacıların bir 
masada oturmasıy- 
dı. Hacdan sonra 
bir araya gelmenin 
mutluluğunu 
yaşayan Hacılar 
yemekte bol bol 
sohbet etmenin 
ve birbirlerini 
görmenin mutlu
luğunu yaşadılar.

KRŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
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Manşet altı spot şöyle: 
“Emekli vekil maaşına bin

500 YTL artış öngören madde 
“korsan” çıktı.

Zamma karşı olan AKP’li 
Başkanın imzalamasından 
sonra ‘harf hatasını düzelte
ceğiz’ bahanesiyle tasarıya 
gizlice eklenmiş. ”

Buyurun bakalım.
Buna AKP’li Alt Komisyon 

Başkanı Zekai Özcan sinirlen
miş: “Böyle şeye nasıl cesaret 
ederler, Meclis tarihinde bir 
ilk” demiş.

Evet dostlar...
Durumlar böyle...
Mehmetçik karda kışta 

vatan için canını verirken, bin
leri kıyak maaş peşindeler.

Üzülerek söylüyorum ki; 
Gemlikli bir hemşehrimizin de 
bu imzacılar içinde olması 
beni hayli üzdü.

Ama sonra kendi kendime 
sordum.

Bu hep böyle olmadı mı? 
diye..

Öğretmenlik yaptığım yıllar 
657 sayılı yasaya bağlı idik.

Devletin vereceği üç kuruş 
luk zammı dört gözle bekler, 
hesaplar yapardık.

“Bu vekilleri iyi tanıyın”

Bir de bakardık ki, az maaş 
alanlara göstermelik bir zam, 
ama milletvekilerine kıyak ar 
tış.

Dostlarım bu hiçbir dönem 
de değişmedi.

Nalıncı kesiri gibi hep ken 
dilerine yonttular.

Fakir fukara babası AKP 
iktidarı, Sosyal Güvenlik Yasa 
tasarısıyla emeklilere ilaç 
atımlarında katkı, emekli maaş 
ve haklarına tırpan getiriyor.

585 YTL maaş alan emekli 
zaten ölmüş, bir de AKP’den 
darbe yiyecek.

Gazetelerin yazdığına göre, 
bu korsan madde eklerce ile 
vekil maaşlarına bin 500 YTL 
zam gelecek.

Memur maaşlarına yüzde 2 
zam veren iktidar, vekillerine 
yüzde 25 zam yapacak!

Yaşasın AKP iktidarının

adaleti.
Adlarında Adalet sözü bulu 

nanlar böyle yaparsa, siz öbür 
lerini boşverin.

Milletin gözü askerin sınır 
dışı harekatındayken, bu da 
aradan geçiriliverecek.

Hem de nasıl.
Alavere dalavere ile...
Alt Koalisyon Başkanı Ze 

kai Özcan ne diyor:
“Böyle bir şeye nasıl 

cesaret ederler. Bu Meclis tari
hinde bir ilk. ”

Önceki gün Vatan muhabir
leri bu üç milletvekiline kıyak 
maaşı sormuşlar, biri ben oku
madan imzaladım demiş, biri 
yanıt vermemiş, biri evelemiş 
gevelemiş.

Sayın Karapaşaoğlu bunu 
neden yaptı bilmiyorum ama, 
çıkıp basının önüne özür dile 
meli ve o tasarıyı geri çekmeli

lerdi.
Bakalım bugün Plan ve Büt 

çe Alt Komisyonu’na madde 
nasıl gelecek ve görüşmelerde 
neler olacak.

Dün, köşe yazarımız Özcan 
Vural büromuza uğradı.

Ateş püşkürüyor Özcan 
ağabey..

Altan Karapaşaoğlu’na 
hitaben bir elektronik posta 
metni yazmış, ama adresini 
bulamamış.

Belediye’ye sormuş, tele
fonu var demişler.

Bunun üzerine bir başka 
AKP’li vekilin elektronik posta 
adresini bulup onun aracılığı 
ile tepkilerinin Karapaşaoğlu 
na iletilmesini istemiş.

İşte size duyarlı bir yurttaş 
örneği. Bu haberi duyan 
emekliler Ankara’yı bombar- 
dumana tutmalıydılar.

Telefonla, telgrafla, elekro- 
nik posta ile...

Bu vekilleri seçip Ankara’ 
ya gönderin 3 kişiden ikisi bu 
seçmen değil mi?

İş seçmekle bitmiyor.
Seçtiklerine gerektiğinde 

tepkini de koymasını bile
ceksin.

Aysan Shrınk Mısır Tekstil Fuarı’ntla SEKİNCE
Mısır’ın başkenti Kahire’de 28 Şubat - 2 Mart tarihleri 

arasında düzenlenen 11. İTÇE Uluslararası Tekstil Dikiş, 
Nakış Makinalan ve Aksesuarları Fuan’na katılan Aysan 

Shrınk yeni ürünlerini Mısırlı tekstilcilere tanıtacak.
Türkiye’nin shrınk 
sektöründe önemli 
isimlerinden olan 
Aysan Shrınk 28 
Şubat - 2 Mart tarih
leri arasında Mısır’ın 
başkenti Kahire’de 
düzenlenen
11. İTÇE Uluslararası 
Tekstil Dikiş Nakış 
Makina lan ve 
Aksesuarları 
Fuan’na katılıyor. 
Bugün 4 kişilik 
bir ekibiyle Mısır’a 
gidecek olan Aysan 
Shrınk Makina 
Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah 
Ay, amaçlarının 
ürettikleri tekstil 
ürünlerini shrınkle- 
yen büyük makinaları 
Mısır pazarında 
pazarlamak 
olduğunu söyledi. 
Aysan Shrınk’ın 
fiyat ve kalite açısın
dan Türkiye’de 
önemli bir yeri 
olduğunu söyleyen 
Abdullah Ay, meka 
nik ve elektronik

bölümlerinin 
yüzde 100’ünün 
Türk yapımı olduğu 
shrınklerin Mısır’da 
tanıtımını yaparak 
Mısır pazarında

pay almak 
istediklerini 
belirterek, bu 
fuarın firmalarına 
yararlı olacağını 
sandığını belirtti.

ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ

KLİMA - SEBİL - BUZ MAKİNESİ

OREGN Galanz

YETKİLİ BAYI■ MONTAJ A SERVİS
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Devletin zirvesine harekat bilgisi verildi
Mehmetçik'in 
Irak'ın kuzeyine 
yönelik kara 
harekatı sürüyor. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'e 
Genelkurmay 
Karargahı'nda 
harekata ilişkin 
bilgi verildi. 
Başbakan 
Erdoğan'a da 
yine karargahta 
bilgi verilecek. 
Cumhurbaşkanı 
Gül, bugün çıkacağı 
Afrika gezisini 
de erteledi. 
Harekatın ilk 3 
gününde, 112 
terörist öldürüldü, 
63 hedef vuruldu. 
Teröristler panik 
halinde güneye 
doğru kaçıyor. 
Harekatta şimdiye 
kadar 15 asker 
şehit oldu.
Gül'e Harekat 
Bilgisi Verildi, 
Erdoğan da 
Bilgi Alacak 
Mehmetçik'in 
sınır ötesindeki 
terör yuvalarına 
yönelik harekatı 
aralıksız sürerken, 
Cumhurbaşkanı

Gül'e Genelkurmay 
Başkanlığında 
operasyona 
ilişkin son 
bilgiler verildi.
Başbakan Erdoğan 
da, karargaha 
giderek bilgi alacak. 
Genelkurmay'dan 
Harekatla İlgili 
Görüntüler Genel 
kurmay Başkanlığı, 
harekatla ilgili 
ilk hareketli görün
tüleri de yayınladı. 
Görüntülerde, 
askerlerin içti- 
malarından 
sahneler, beraberce 
helikoptere 
binmeleri ve 
Irak'ın kuzeyine 

doğru ilerlemeleri 
yer alıyor.
Helikopter birbiri 
ardına kalkıp 
operasyon 
bölgesine yol 
alıyor.
Helikopterlerden 
kaydedilen 
görüntülerde, 
bölgedeki coğrafi 
şartların zorluğu, 
net bir biçimde 
anlaşılıyor.
Mehmetçik'in 
zaman zaman 
dizine kadar 
kara batarak, 
azimle ilerlemesi' 
de görüntülerde 
yer alıyor. 
Askerin, karlı

ortamda hedef 
olmamak için 
beyaz renkli 
kamuflaj.li üniforma 
giydiği de göze 
çarpıyor.
Mehmetçik sırtında 
arazi tipi portatif 
yataklarını da taşı
yarak, ağır bir 
yükle terör yuvaları
na doğru ilerliyor. 
Ayrıca, timlerin, 
araçlarla sevkiyatı 
da görülüyor. 
Operasyonda 
Türk jetlerinin 
imha ettiği terör 

yuvaları da 
görüntülerde 
yer alıyor.
Harekatta

112 Terörist 
Öldürüldü 
Genelkurmay pazar 
günü yaptığı açıkla
mada şu ana kadar 
63 hedefin yerlebir 
edildiğini belirt
mişti. Bu arada, 
operasyonun 
geri de kalan 3 
gününün bilançosu 
terör örgütü için 
ağır oldu. 
Kara harekatında 
şimdiye kadar 112 
terörist öldürüldü. 
Teröristler panik 
halinde güneye 
doğru kaçıyor. 
Çaresizlik terörist
leri birbirine de 
düşürdü.

Yapılan istihbaratta, 
çaresizlik içindeki 
örgüt mensupları 
nın birbirini ajanlık
la suçladıkları, bir 
kısmının Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ne 
karşı koymak iste 
mediği; bazı gruplar 
arasında çıkan iç ça 
tışmalarda ise ölen 
ve yaralananlar 
olduğu öğrenildi. 
Bu arada Genel kur
may, Iraklı yerel 
grupları, PKK terör 
örgütü mensupları 
nın bölgelerine gir 
memeleri ve himaye 
edilmemeleri konu 
sunda uyardı.
1 Terörist Daha 
Teslim Oldu 
Ote yandan, Hakka 
ri'nin Çukurca 
ilçesinde 1 terörist 
daha teslim oldu. 
Genelkurmay 
Başkanlığı 
internet sitesinde 
yer alan habere 
göre, terör 
örgütü PKK 
üyesi terörist, 
Hakkari'nin 
Çukurca ilçesinde 
güvenlik 
güçlerine sığındı.

7^/

GÜNDE DAV

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

BİZİM İŞİMİZ ....

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
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Büyükşehir Belediye Başkanları
Bursa'da tecrübelerini paylaştı
Bursa, Gaziantep, 
Kayseri, Konya, 
Sakarya, Samsun ve 
Antalya büyükşehir 
belediye başkanları 
8'nci bilgi deneyim 
paylaşım toplantı 
sında bir araya 
geldi. Toplantıya ev 
sahipliği yapan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
"Hepimizin arzusu 
kentlerimizi Avrupa 
şehri yapmak. Bu 
toplantılar sayemin 
de tecrübelerimizi 
paylaşıyoruz" dedi. 
Beyin fırtınası yapan 
başkanlar ve bürok 
rafların birbirlerinin 
projelerinden isti
fade edip, şehirleri 
nin geleceğine 
yön verdikleri 
ortaya çıktı.
Başkanlar ve bürok 
raflarının katıldığı 
8.deneyim bilgi pay
laşım toplantısının 
açılışı Almira Otel'de 
yapıldı. Bursa Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, görmek ve duy
mak arasında fark 
olduğunu belirterek, 
tecrübenin sınırı 
olmadığını söyledi. 
Her belediye başka 
nının halkına güzel 
hizmetler yapmak 
istediğini ifade eden 
Başkan Şahin, 
"Hepimizin arzusu; 
şehirlerimizi Avrupa 
kenti yapmaktır. Bu

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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hedefle her alanda 
tecrübelerimizi pay
laşıyoruz. 2 gün bo 
yunca beraber ola
cağız. Projelerimizi 
yerinde görerek, 
konuk belediye 
başkanlarımızla 
deneyimlerimizi 
paylaşacağız"ded'ı 
Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Mehmet Özhaseki, 
Türkiye’de belediye
ciliğin Avrupa'ya 
göre geç başladığını 
açıklayarak, "Avrupa 
ile Türkiye arasında 
belediyeciliğin 
başlamasında 250 
yıl fark var. Türki 
ye'de ilk belediyeci
lik kanunu 1930'lu • 
yıllarda yapıldı.
Birde 1950'lili yıllar
da ülkemizde büyük 
bir göç dalgası 
başladı. Belediyeler, 
ideolojik görüşler 
içerisinde basamak 
olarak görülmüş ve 
2000’li yıllarda 
birçok büyükşehir 

çeşitli sıkıntılarla 
karşılaşmıştır. Alt 
yapı, üst yapı mese
leleri, vatandaşların 
beklentileri ile 
belediyeler karşı 
karşıya gelmiştir. 
Artık 8-10 yıl içerisin 
de ülkemizde beledi 
yecilikte yeni bir 
çığır açılmıştır.
Sosyal ve hizmet 
belediyeciliğinde 
yarış başlamıştır. 
Artık başkanlar 
birkaç görevi yerine 
getiren değil, şehiri 
daha ileriye 
götürmek için prob
lemlerle boğuşuyor
lar. Onun için bu 
toplantılar çok 
önemli. Yeni yeni 
fikir alışverişi 
yaparak, yeni 
tecrübeler 
edineceğiz.
Paylaşımlar sonun
da burada gördük
lerimizi şehrimize 
götüreceğiz. Yeni 
projeleri hayata 
geçireceğiz" diye 

konuştu. 
"KALKINMA 
YERELDE BAŞLAR" 
Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Menderes Türel ise 
toplantıların çok fay
dalı olduğunu kayd
ederek, "Toplantıları 
yapmaya 
başladığımızdan beri 
birçok projeye imza 
attık.
Bürokratlarımız ile 
bir araya gelerek 
belediyeler arası 
kaynaşmayı 
sağladık. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ile çamur 
kurutma projesini, 
Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediyesi ile su 
kullanımı yönetim 
projesini, 
Kayseri ve 
Bursa Büyükşehir 
belediyeleri ile 
raylı sistem 
projelerinde 
işbirliği yaptık. 
Kalkınma yerelde 
başlar. Biz de 
kalkınma hamlesini 
gerçekleştirmek 
için çalışıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Gaziantep Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Asım 
Güzel ise 
Bursa'da yapılan 
çalışmaları yerinde 
inceleyerek, 
tecrübelerine 
yenilerini ekleyecek
lerini ifade etti

Öğrencilere Karagöz 
ve Hacivat ile vergi 

şuuru aşılanacak
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim 
Saydam, çocuklara 
vergi şuuru kazan 
dırmak için 
Karagöz ve 
Hacivat’ın ağzından 
mektuplar yollaya
caklarını söyledi. 
Kamuoyunda vergi 
bilinci oluşturulma 
sı ve vergiyi gönüllü 
olarak ödeme alış 
kanlığının artırılma 
sı amacıyla düzen
lenen 19. Vergi 
Haftası, Bursa'da 
çeşitli faaliyetlerle 
kutlanıyor. Bursa 
Vergi. Dairesi Baş 
kanı İbrahim Say 
dam, grup müdür
leri ve çok sayıda 
çalışanın iştirakiyle 
Atatürk Anıtı'na 
çelenk bıraktı. Saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunması 
nın ardından defter
darlıkta basın açık
laması yapan Say 
dam, "Ülkemizde 
vergi tabanının ge 
nişletilmesi, vergi 
kayıp ve kaçakların 
asgari seviyeye in 
dirilmesi daima ön 
çelikli tartışma ko 
nuları arasında yer 
aldı. Gelinen nokta
da vergi tabanının 
genişletilmesi 
zorunluluğu ve 
kayıt dışıyla 
mücadele gereği 
üzerinde toplumsal 
mutabakatın sağ
landığı konular hali 
ne gelmiştir. Bu 
ülkede yaşayan her 
kes, kamu giderleri
ni karşılamak üzere 
mali gücüne göre 
vergi ödemekle 
yükümlüdür" dedi. 
Vergi şuurunu top 

lumun tüm kesim
lerine yaymak için 
bir dizi faaliyet 
düzenleyeceklerini 
anlatan Saydam, 
"Çocuklarımızın ve 
gençlerimizin ver 
giy le tanışmasına 
önem veriyoruz. Bu 
kapsamda önceden 
belirlediğimiz 50 
okulda verginin öne 
mini anlatan konfe 
ranslar düzenleye
ceğiz. İçeriğinde 
Hacivat ve Kara 
göz'ün verginin öne 
mini anlattığı 5 bin 
mektup hazırlattık. 
Her yıl düzenlediği 
miz 'Belgemi alıyo
rum, ülkemi seviyo
rum' kampanyasını 
bu sene de düzenle 
yeceğiz. Sonuçları 
20 Mart'ta açıklayıp, 
öğrencilere ödülleri
ni vereceğiz. Bu ara 
da 40 yıldır vergisini 
düzenli şekilde 
ödeyen mükellefle 
rimizi de işyerinde 
ziyaret edip, teşek 
kür belgesi vere
ceğiz. Halkımıza ver 
gi bilincini tam ola 
rak yerleştirmek 
için afişler hazır
ladık. Alışveriş mer 
kezlerinde standlar 
açacağız. Bu stand- 
larda, kira geliri el 
de eden vatandaş 
larımız beyanlarını 
internet üzerinden 
verebilecek.
Bursaspor'umuz, 
Fenerbahçe maçın
da, 'Vergi, beklenen 
umutların aydınlık 
yoludur' pankartıyla 
sahaya çıktı. Sivas 
maçında da buna 
benzer bir pankart 
hazırlayacağız" 
diye konuştu.

Bünyemizde çalınacak 
BfiYfiN ELEMfiN

I aranıyor.
YATAŞ

Gıthaıe Cad. No: 11- GEMLİK
Tel: 0.224 514 7B 77

Orhangazi'deki 
Özel Zeytin Tıp 

Merkezi'ne tecrübeli 
HEMŞİRE alınacaktır

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
MUSTAFA HİÇDURMAZ 
GSM: 0 505 258 39 71

£
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

FERİDE DEMİR

O. Yalova Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
DERYA ARAL

i
Şirketimize ait ÇAN Kİ 1628332 nolu Kİ 
yetki belgeme kayıtlı 16 ZB 013 plakalı 

dorse aracımın taşıt kartı kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

ONUR PETROL TAŞ. TUR. OTOM. 
GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İnternetteki oyun 
için çıkan kavgada 
bir kişi bıçaklandı

Sinema afişlerine bakarken cüzdanını kaptırdı
Bursa'da bir bayanın 
sinema afişlerine 
baktığı sırada çan
tasından cüzdanını 
çalan yankesiciler 
kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 

bağlı Kayhan 
Mahallesindeki 
Prestij Sinemasinın 
afişlerine bakmak 
için sinemaya 
giren Gönül 
Yılmaz'ın (37) 
yanına gelen bir 
yankesici, bayanın 

kolundaki çantasının 
fermuarını açıp
90 YTL ve kredi 
kartlarının bulun
duğu cüzdanını 
çaldı. Dışarı 
çıktığında açık olan 
çantasının içerisinde 
cüzdanın olmadığını 

farkeden Gönül 
Yılmaz polisi 
arayarak haber 
verdi. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan polis 
kimliği belirsiz 
yankesicinin 
peşine düştü.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde internet 
kafede oyun 
oynayan iki 
arkadaşın oyun 
meselesinden 
çıkan kavgasında 
bir kişi bıçakla
narak hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Çiftehavuzlar 
Mahallesi 
Çakmak Sokak'ta 
bir internet kafede 
oyun oynayan 
Akın M. (19) ile 
arkadaşı Sedat A. 
(18), bir süre 
sonra oyun

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

nedeniyle tartış
maya başladı. 
Tartışmanın 
kısa sürede 
kavgaya dön
mesiyle Sedat A. 
arkadaşını sağ 
ayağından 
bıçakladı.
Yaralı Akın M. 
hastaneye 
kaldırılırken 
zanlı Sedat A. 
bir adet sustalı 
tabir edilen 
bıçakla birlikte 
yakalandı.
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

Battaniye silkme kavgası karakolda bitti
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde üst 
komşunu üzerine 
battaniye silktiği 
gerekçesiyle 
darp ettiği iddia 
edilen şahıs 
göz altına alındı. 
Edinilen bilgiye

Sahte para ile baklava alırken yakalandı
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde bir kişi 

göre, Kale 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
G.Y. (34) isimli 
bayan 4. kattaki 
balkondan aşağıya 
battaniye silkmeye 
başladı. Bu sırada 
alt kattaki komşusu 

baklava aldığı iş 
yerine sahte para 
verdiği iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı 
üzerindeki bir 
baklavacıya giren 
A.K.(31), satın

Ş.G.(67) balkonu 
temizlediği sırada 
kırıklar üzerine 
gelince tartışma 
çıktı. Çıkan 
kavgada Ş.G., 
G.Y.'yi darp etti. 
Tartışmaya 
G.Y.'nin eşi K.Y. de 

aldığı 1 kilogram 
baklava karşılığında 
İsmet Kaya (37) 
isimli tezgahtara 
100 YTL para verdi. 
Paranın sahte 
olduğunu anlayan 
uyanık tezgahtar 
A.K.'yi oyalayıp 
polise haber 

karışınca kavga 
büyüdü. Olaya 
müdahale eden 
polis şahısları 
karakola götürdü. 
Olayla alakalı 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

verdi. Şahsı 
baklavacıda 
gözaltına alan 
polis olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı. İfadesine 
başvurulan A.K. 
tutuksuz yargılan
mak üzere 
serbest bırakıldı

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

ACİLSAMveKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ |

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

Kız arkadaşının
ahileri tarafından darp

1

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

edilip bıçaklandı
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki 

yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 rh2 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.

&&

&
Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21 f

Bursa'da bir genç, 
birlikte gezdiği 
kız arkadaşının 
ahilerine 
yakalanınca 
darp edilip 
bıçaklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi

ilçesine bağlı 
Selamet Mahallesi 
Aydın Çıkmazı'nda 
meydana gelen 
olayda, Mustafa 
K. (28) kız 
ardaşıyla gezerken, 
kızın ağabeyleri 
S.A.(46), O.A.(42), 
A.R.A.(19), tarafın-

dan yakalanınca 
darp edilmeye 
başladı.
Çıkan kavgada 
Mustafa K. bıçak
landı. 3 şahsı 
gözaltına alan 
polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

IHA
“SUYUNU BOŞA 

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

Gemlik KHrfez ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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I DEVREN SATILIK 
KİRALIK DÜKKAN

Orhangazi Caddesi
J Çifte kahveler civarı 
! (Lokanta veya boş olarak devir yapılabilir.) 
! 0.535 633 46 83

I 0.224 525 08 12l^si
KIRPAR! A.Ş. bünyesinde 

çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 
mezunu elemanlar alınacaktır.

(Formlar güvenlikten alınacaktır.)
MEST ALBAY LTD. ŞTİ.

Bilgi için: Mesut Keskin
0.532 511 90 22

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

ABONE OLDUNUZ MU?
IHI1 ■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

KURBANLIK ve UDİM
Kendi Özel besimiz Kurbanlıklarımızı 

Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
Tesisimizden temin edebilirsiniz.

İBİSİKDEÛCm^
İsteyen müşterilerimizin 

Kurbanları uzman kasaplarımızla 
istenilen yerde kesilir.

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

ELEMAN ARANIYOR
Mermer Fabrikamızda cahsacak 

BAY ve BAYAN ' 
vasıfsız ELEMANLAR 

ve mutfak islerinde çalışacak 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN

ELEMAN VE 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

SÂfİÜK VİLLÂ
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Voleybolda smaçlar sayı için vuruyor!

uauau^

SE3S

İkinci tur maçlarının 
oynandığı genç 
kızlarda dün 
ikinci galibiyetini 
alan Ticaret Lisesi 
iki takım arasına 
girmek için 
büyük avantaj 
sağlarken Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ise 
sürpriz bir şekilde 
ikinci maçını 
da mağlubiyetle 
kapatarak ilk kez 
Gemlik'i ilde

de 25-21 alarak 
maçtan 2-0 galip 
ayrılarak üçüncü 
maç için moral 
buldu.
ERKEKLER 
Erkeklerde her yıl 
birinciliği kaptır
mayan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
takımı dün 
oynadığı maçta 
EML'ni 2-0 
yenerek birincilik 
için en büyük 
aday olduğunu 
gösterdi.
Celal Bayar takımı 
ilk seti 25-16 ikinci 
seti de 25-20 alarak 
maçı 2-0 kazandı. 
Günün son 
maçında ise ilk 
günün mağlupları 
karşı karşıya geldi. 
Gemlik Lisesi ilk seti 
25-22 ve ikinci seti 
de 25-12 aldığı 
maçta Ticaret 
Lisesini 2-0 
yenmeyi başardı.

temsil etmeyi 
kaybetti.
Dün oynanan 
ve Celal Bayar 
takımının mutlak 
galip gelmesi 
gereken maçta 
ilk seti 25-20 
Celal Bayar aldı. 
İkinci sette daha 
iyi organize olan 
ve takım oyununu 
iyi yapan Ticaret 
Lisesi bu seti 25-21 
alarak durumu 
1-1 yaptı.
Üçüncü sette maça 
ağırlığını koyan 
Ticaret Lisesi seti 
15-8 alarak maçı da 
2-1 kazanmayı bildi. 
Genç kızlarda 
günün ikinci maçın
da ise Gemlik 
Lisesi Kız Meslek 
Lisesine şans 
tanımadı.
İlk maçta yenilen 
Gemlik Lisesi ilk 
seti 25-22 aldığı 
maçta ikinci seti

^AAAAAAAi 
JMMUMUM,

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyetinin düzen
lediği Verona 
Genç Bayanlar 
voleybol birinciliği 
maçlarında 
birbirinden 
çekişmeli maçlar 
oynanırken salon 
öğrencilerin 
çığlıklarıyla 
inlemeye başladı. 
KIZLAR

ÎELÂL BAYAR ANADOLU LİSESİ ERKEKLEI
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Cep telefonları cilt kanserine yol açıyor
Cep telefonlarından
yayılan mikrodal
gaların bağışıklık sis
temini bozduğu, yük
sek tansiyon, cilt 
kanseri başta olmak 
üzere birçok 
hastalığa neden 
olduğu bildirildi. 
Biyologlar Birliği 
Derneği Genel 
Başkanı Kadir 
Sorucuoğlu, hızla 
değişen ve gelişen 
teknolojinin nimet
lerinin yanı sıra insan 
sağlığını olumsuz 
yönde etkilediğini 
söyledi. Sorucuoğlu. 
insanların hayatını 
kolaylaştıran ve daha 
konforlu bir hayat 
sürmelerine yol açan 
teknolojik cihazların, 
pek çok zararları da 
beraberinde getirdiği
ni ifade ederek, 
"Kanser vakaların ve 
pek çok hastalığın 
artmasında maalesef 
teknolojinin payı da 
oldukça fazladır. Cep 
telefonunun gereksiz 
kullanımı, insanların 
saatlerce bilgisayar 
karşısında oturmaları, 
televizyon ve diğer 
elektronik eşyaların 
yaydıkları elektro
manyetik dalgalar 
daha stresli ve daha 
sağlıksız bir nesle 
doğru insanları 
götürüyor" diye 
konuştu.
Bilgisayarların yay
dığı elektromanyetik

dalgalarla en çok 
gözlerde olmak üzere 
tüm sinir sistemi ve 
vücut üzerinde olum
suz etkileri bulun
duğunu anlatan 
Sorucuoğlu, "Bu 
nedenle ekranla en 
az 120 santimetre 
mesafe mutlaka 
sağlanarak çalışıl
malıdır. Doğru 
pozisyonda oturmak 
da çok önemli bir 
önlem olacaktır.
Bütün bunların yanın
da mutlaka planlı bir 
şekilde bilgisayar kul- 

. lanılmalıdır. Örneğin 
1 saat çalışmadan 
sonra mutlaka en az 
15 dakika ara ver
ilmeli, böylece hem 
gözlerin hem kas 
iskelet sisteminin 
rahatlaması sağlan
malıdır" önerisinde 
bulundu.
ınsaiî sayı ı'yit Ti* eiT 
fazla tehdit eden 
teknolojik cihazların 
başında cep telefon
larının geldiğini vur
gulayan Sorucuoğlu, 
şöyle devam etti: 
"En büyük tehlike 
terden biri olan 

cep telefonları. 
Araştırmacıların yap
tığı pek çok araştır
maya göre, cep tele
fonlarından yayılan 
mikrodalgalar sperm 
sayısını, hareketliliği
ni ve kalitesini 
neredeyse yarı yarıya 
düşürüyor. Genetik 
yapının bozulması, 
beyaz kan hücresi 
(lenfoma) kanseri, 
kan beyin bariyerinin 
zedelenmesi, kalp 
rahatsızlıkları, hafıza 
zayıflaması ve beyin 
tümörü riski, kalıcı 
işitme bozuklukları, 
embriyo gelişiminin 
zarar görmesi, kadın
larda düşük riskinin 
artması, kan 
hücrelerinin bozul
ması, bağışıklık sis
teminin bozulması, 
yüksek tansiyon, cilt 
kanseri ve benzeri 

bitmeyen 
bu zararlar cep tele
fonlarının eseridir. 
Cep telefonunun bu 
kadar zararından 
korunmanın en basit 
yolu ise cep telefonu 
görüşmelerini 
mümkün olduğunca 

kısa tutup gereksiz 
konuşmalardan 
kaçınmak, yakında 
sabit hat varsa onu 
tercih etmek.
Görüldüğü gibi 
teknoloji pek çok 
zararlarıyla evimizde, 
hatta cep telefonu 
örneğindeki gibi bir 
organımız gibi artık. 
Bu kadar zararları 
olan bu teknolojiden 
mümkün olduğunca 
kaçınmamız 
gerekiyor. Bu 
cihazları mümkün 
olduğunca az kullan
mak, onları oturduğu
muz, yattığımız 
kısaca çok vakit 
geçirdiğimiz yerler
den uzak tutmalıyız. 
Özellikle çocuk
larımızı bu cihazlara 
alıştırmamalıyız. Bu 
cihazlarla ilgili bir 
diğer sorun maalesef 
bizim bunları sürekli 
yurtdışından 
alıyor olmamız.
Fakat bu dışa bağım
lılığa rağmen fazla 
rahata alışan mil
letimiz umursamazca 
bu cihazları hor bir 
şekilde kullanmak
tadır. Çok kısa sürel
erle cep telefonlarını 
su re Alî yemlemekte 
hatta birkaç telefonu 
aynı anda kullanmak
tayız. Biz Biyologlar 
Birliği Derneği olarak 
halkımızı bu konuda 
uyarıyor ve sağ
duyuya çağırıyoruz.

Sayfa 11

Çocukları hasla eden 
soğuk değil havasızlık
Vücut dirençlerinin 
zayıf olması çocuk
ları enfeksiyona 
karşı korunmasız 
hale getirirken, 
uzmanlar sanılanın 
aksine çocukların 
hastalanmasına yol 
açan en büyük 
nedenin soğuk değil 
havasız ortamlar 
olduğunu söyledi, 
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Enfeksiyon 
lan Ünitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Ceyhan, 
çocukların hastalan
malarının gerçek ne 
deninin havasız, kâ 
palı ortamlarda ya 
şamak olduğunu 
belirterek, enfeksiy
on bulaşmanın sol
unum yoluyla mey
dana geldiğini kay
detti. Miniklerin ya 
kalandığı hastalık
ların başında soğuk 
algınlığının geldiğini 
ifade eden Ceyhan, 
soğuk algınlığının 
çoğu zaman hafif 
seyrettiğini, belirti
lerinin ise burun 
akıntısı, öksürük ve 
ateş olduğunu bildir
di. Çoğu zaman 
soğuk algınlığıyla 
karıştırılan gribin 
dikkat edilmezse 
ölüme bile neden 
olabileceği uyarısın
da bulunan Prof. Dr. 
Ceyhan, şunları 

söyledi: "Grip yüzde 
3 oranında ölüme 
neden olan, yatmayı 
gerektiren ağır bir 
hastalıktır. Bademcik 
iltihabı da çocukların 
kreş ten eve gelirken 
yanlarında getirdiği 
hastalıklardandır. 
Nedeni çocukların 
birarada bulun
masıdır. Büyük oran 
da tedavi gerektir 
meyen, kendiliğin
den geçen mikroor
ganizmalarla ortaya 
çıkar. Her enfek
siyonda ateş, öksü 
rük vardır, ama sık 
nefes alıp verme var 
sa zatürreenin belirti
sidir. Minik vücutlar, 
kışın solunum belir
tisi vermeyen 
hastalıklara da kolay
ca yakalanabiliyorlar. 
Rota virüsü dediği 
miz ishal, kızamık, 1 
kızamıkçık, kabaku
lak, menenjit, beyin 
zarı iltihapları kış 
aylarında görülür. Bu 
tehlikeli virüslerden 
korunmanın iki kolay 
yolu var. Birincisi 
aşılama, İkincisi et 
kili el yıkama. Akan 
suyun altında elle 
rimizi, parmak 
aralarını ve parmak 
uçlarını ovup yıkı 
yoruz. Ellerimizi 
aşırıya kaçmadan 
belirli durumlarda 
yıkamak, korunmada 
en etkili yöntem.”

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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sjcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md.. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 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 QQ
Sahil Dev. Hast, 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı
Tomokay Tomografi ®13 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk 513 60 40

TAKSİLER

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Âygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitg^z 513 65 00
BPGaz 514’69 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

AKCAN PETROL 513 1.0 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
26 Şubat 2008 Pazartesi 

ERÇEK ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 20 05 GEMLİK

Gemlik Karfez
OBMLİK'İN İLK OÖNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 35 SAYI : 2989 
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 BaşmjJYeri__: KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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* 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

* DOĞALGAZ KOMBİ SİSTEMİ ve PETEKLERİ

* LAMİNANT PARKE

* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPAÛ DEVRE KAMERA SİSTEMİ

* ALÇI SIVA
• CEPHE KAPLAMA
• OTOPARK&YEŞİL ALAN

* PVC PENCERE
« BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA
* BİNA ANA GİRİŞLERDE SENSÖRLÜ AYDINLATMA

'■»■TETiıınE. Gİ

ilil

İNŞA

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 j
Sitenin kensine ait oyun parkında çocuklannız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


* KcbAblN LEZZETİNİN, kİZMETİN kÂLİTESİylE bİlÜEŞTİÇİ AdRES "

Tibel Otel Karşısı - Tel: 0.224 513 95 45

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAR 
OTOMOTİV A.Ş- 
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE - ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatmm yapmayın. ”

27 Şu bat 2008 Ça rşa m baiwww.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel; 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Kapanacak belde belediye başkanları Antalya’da toplandılar

CHP, Belde belediyeleri kapanırsa 
Anayasa Mahkemesi’ne gidecek

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Dr. Nimet Ataoğuz
Gemlik Yardımsevenler Derneği’nin dün

yapılan genel kurul toplantısında Dr. Nimet Ata 
oğuz yeniden onursal başkanlığa seçildi.

Bu seçimle, Ataoğuz, 42. kez başkanlığa
getirilmiş oldu. 

Bu bir rekordur. Devamı sayfa 5'de

O Kapatılacak belde belediye başkanları Antal 
ya'da toplanırken, dün 5 BursalI Belediye Başka 
nı uçakla Ankara’ya giderek, CHP’nin konu ile 
ilgili toplantısına katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Deniz Baykal, grup toplantısının 
açılışında yaptığı konuşmada, Yasa tasa rısının 
bu şekilde Meclis’ten geçmesi halinde Anayasa 
Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi. Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, CHP 
Araştırma Komisyonu Üyeliğine seçildi. Syf3’de

Mffl»» BU 
^FIRSATLAR

KO218M45
INTEL 2180 2,0 Ghz. İŞLEMCİ

INTEL 945 VGA+SES+LAN ANAKART
2GRDOR2BELLEK
ISO 81 UTA SABİT DİSK
OVD-R* OPTİK SÜRÜCÜ 

17" LG WIDE SCREEN LCD.
MEST 435 KASA

;♦ OPTİK

BE0610M200 .
AMD 4200 İŞLEMCİ
AMD VGA+SES+LAN ANAKART
2 GBDDR2 BELLEK
460 GB SATA SABİT DİSk ,
DVD-RW OPTİK SÜRÜCÜ
^7" LG WIDE 8CREEN LCDMONİTÖR
EVERESİ 435 KABA 

WOKUYUCU
MM KLAVYE ♦ OPTİK MAXOUBE O
2*1 SES SİSTEMİ - MıfBonk Q

f 99 711
I 12 TAKSİT 

KDV DAHİL

mağmum ,

YAZICI • TARAYICI, 
FOTOKOPİ

BİLGİSAYAR 
MASASI

I «ta'1""1' c<"1' No:K Gemlik / BÜRSfl
11W: 0.224 512 25 63 __ _ _ _ _ _ _ _ _wwwg«mlıiuwwoırom

baiwww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Yardımseverler Derneği’nde başkamleîıisıııeıl
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Değişiyoruz, dönüşüyoruz....

Kurtuluş Savaşı... Bağımsuzhk savaşı...
Cumhuriyetin ilanı...
Aydınlanma Devrimlerİ...
Sevr’in yırtılması...
Lozan’ın batılı gözü dönmüşlere kabul 

ettirilmesi...
Türkiye’nin altın sayfaları...
Yapraklar giderek soluyor, kararıyor...
1983’de sahneye çıkan karışı devrimciler 

Türkiye’nin yazgısını değiştiriyor.
Gerici güçler Ulusu idare ediyor.
Siyasal yapı ve ne yazık ki, gücünü o 

iradeden alan bürokrasi vazüyete göre hal 
değiştiriyor.

Dış ilişkier giderek zayıflıyor.
Eğitim tüm hızıyla özel ve güzel sektöre 

emanet ediliyor.
İşsizlik sürekli artıyor.
Göç kentleşme dengelerini bozuyor. 
Ekonomik topal ördek misali aksıyor. 
Demiryollarında trenler çarpışıyor.
Bilim yuvası üniversiteler gereksiz ve 

anlamsız bir çaput parçası yüzünden ge 
riliyor.

Doğal olarak işler rayında gitmiyor, 
yörüngesinden çıkıyor.

Eğer çıkmamış olsaydı;
Ne Gül Cumhurbaşkanı olurdu...
Ne RTE Başbakan olurdu....
Ne başı bozuk eşkıya yıllardır 

Türkiye’nin başına bela olabilirdi.
Ne AB ve ABD Türkiye’nin içişlerine 

karışabilirdi.
Ne ABD Türk Askerinin başına çuval 

geçirebilirdi.
Ne Kıbrıs’a taviz verilirdi.
Ne yabancılar ülkenin iç ekonomik işle 

rine karışabilirlerdi.
Ne koca koca bakanlar devletin 

olanaklarını kendileri için kullanabilirler
di.

Ne başbakanlar dini şimdiki kadar 
siyasete alet edebilirlerdi.

Ne bakan eşleri aynı masalarda yemek 
yiyebilirlerdi.

Ne memlekette kimlik tartışmaları olur
du.

Ne Cumhuriyet tartışılırdı.
Ne laiklik, demokrasi yeniden tanım

lanırdı.
Ne sahte paralar ortalıkta kol gezerdi.
Ne vurgun düzeni olurdu.
Ne çeteler kurulabilirdi..
Ne memleketin sanayi kaleleri haraç 

mezat satılabilirdi.
Ne Bursa BB Şahin meydan yapacağım 

diye eski santral garajın yerine koca alış 
veriş merkezini dikebilirdi.

Ve ne de memleketi geri geri götürmeyi 
hedefleyen “bir siyasal düşünce” iktidarı 
eline geçirebilirdi.

Sözün özü;
Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, demok 

ratik, hukukun üstünlüğünü ilke ve dinen 
yapısıyla ileri uygarlıklar arasında yerini 
alır yurttaş da insanca yaşamanın tadını 
çıkarırdı.

‘Gemlik Körfez’internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

Gemlik Yardımseven 
ler Derneği gerçek
leştirdiği olağan 
genel kurulunda 
kuruluşundan bu 
yana başkanlık 
görevini sürdüren 
Dr. Nimet 
Ataoğuz'u yeniden 
başkanlığa getirdi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
genel kurul saygı 
duruşu ile başladı. 
Divan başkanlığını 
Yalçın Siper'in yap
tığı genel kurulda 
katiplikleri Sema 
Siper ile Yadigar 
Güner yaptı.
1966 yılında kurul
duğunda Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği Başkanlı 
ğı’na seçilen ve 
bugüne kadar yöne
tim kurulu üyelerinin 
değişmesine rağ
men göreve gelen 
her yönetimin baş 
kanlık için tek adayı 
olan Dr. Nimet

Ataoğuz, 49 üyesi 
bulunan derneğin 42 
yıldan bu yana baş 
kanlığını sürdürüyor. 
2007 yılı faaliyet ve 
denetim raporlarının 
okunarak üyeler tara 
fından oy birliğiyle 
kabulünün ardından 
2008 yılı tahmini 
bütçesi 21 bin YTL 
olarak yine oy birliği 
ile kabul edildi. 
Dr. Nimet Atao- 
ğuz'un yeniden 
başkanlığa seçildiği 
Gemlik

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 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
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,baytasinsaatcom,tr Tel: 513 42 21 Fay 513 17 94

Yardımsevenler 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyeliklerine 
Sevgi Meral, Nimet 
Karakaş, Sema 
Siper, Işın Akbal, 
Gökmen Tekin, 
Yücel Malgil, Ülker 
Özbek ile Yadigar 
Güner seçilirken, 
Denetleme Kurulu 
üyeliklerine ise 
Ay Onur, Afife 
Turangil ve Nilüfer 
Tekin getirildi.
Dernek üyeleri 2008 
yılı içinde geniş

katılımların olacağı 
gezilerin düzenle 
nerek daha çok gelir 
elde edilmesi ve şu 
anda burs verilen 
öğrenci sayısının 
fazlalaştırılması gö 
rüşünde bulundular.

MANASTIR’DA 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Kapanacak belde belediye başkanları Antalya’da toplandılar 

CHP, Belde belediyeleri 
kapanırsa Anayasa

Mahkemesi’ne gidecek
Kapatılacak belde belediye başkanları Antalya’da toplanırken, 

dün 5 Bursah Belediye Başkanı uçakla Ankara’ya giderek, CHP’nin 
konu ile ilgili toplantısına katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Deniz Baykal, grup toplantısının açılışında yaptığı konuşma
da, Yasa tasa rısının bu şekilde Meclis’ten geçmesi halinde Anayasa 
Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi. Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, CHP Araştırma Komisyonu Üyeliğine seçildi.
Mahalli İdareler 
Derneği kapanma 
kararı alan 696 
Belediye Başkanı 
ile Antalya Lara 
Comfort De Lux 
Otelde bir araya 
gelerek, belediye 
lerin durumunu 
masaya yatırıyorlar. 
Antalya’da toplan
maya başlayan 
kapanacak olan 
belde belediye 
başkanları dün 
TBMM’ye sunulacak 
olan Yasa Tasarısı’m 
elde ederek, 
görüşmeye başladı. 
Bu arada 
Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından'1 
Ankara’da konu 
ile ilgili yapılan 
toplantıya katılmak 
üzere Görükle 
Belediye Başkanı 
Mustafa Biltekin, 
Kayapa Belediye 
Başkanı Ahmet Sarı, 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre ile 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir ve Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet. Güler 
de katıldı.
Grup toplantısının 
açılışında konuyu 
ele alan CHP Genel

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, CHP Araştırma Komisyonu 

Üyeliğine seçildi.

Başkanı Deniz 
Baykal, hazırlanan 
Yasa tasarısını 
eleştirerek, uygun 
bulmadığını söyledi. 
Yasanın bu Şekilde 
çıkması halinde 
konuyu Anayasa 
Mahkemesi’ne 
taşıyacaklarını 
söyleyen Baykal, 
“Yasa çıkarsa iptali 
için çalışacağız” 
dedi.
ARAŞTIRMA 
KOMİTESİ 
KURULDU 
Konu ile ilgilenen 
CHP’liler 11 
belediye başkanının

da içinde olduğu 
konu ile ilgil^^ 
Araştırma Korniş 
yonu oluşturdu. 
Bu komisyonda 
Bursa adına söz 
alan Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
çıkarılacak olan 
yasa ile uzun yıllar 
Belediye olarak 
beldelerine hizmet 
vermiş olan yer
leşim birimlerinin 
kendilerine hizmet 
götüremeyen 
ilçelerin mahallesi 
haline getirileceğini 
söyledi.

Güler, Yasanın 
demokrasinin 
işleyişine ters 
olduğunu belirterek, 
“Amaçlanan tasar
rufsa bu da gerçek
leşmeyecektir.
Yükü ağır olan 
ilçe belediyelerine 
yeni yükler 
eklenecektir.” dedi. 
5 belediye başkanı 
daha sonra 
uçakla Antalya’ya 
dönerek, buradaki 
toplantılara 
katıldılar.
Yasa tasarısında 
Bursa’ya bağlı 
Göynükbelen, Karın 
cali belediyelerinin 
ûrhanelîhe bağla 
nacağı ve Trilye’nin 
de belediye 
olarak konumunu 
koruyacağı belir
tildiği anlaşıldı. 
Asıl toplantının 
Perşembe günü 
başlayacağı 
Antalya toplan
tılarında kapatılacak 
olan belde belediye 
başkanları hep 
birlikte nasıl 
bit tavın belirleye
ceklerini karar
laştırıp, bu 
konuda ortak 
bir eylem planı 
hazırlayacaklar.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com
www.rnilliyet/bloç|/özcan vural

YazıYORUM

Milletvekillerine YEDİRMEDİK!

AKP Grup Yönetimi, üç AKP’li vekilin 
gündeme getirdiği “Milletvekillerine kıyak 
gelir” düzenlemesinde geri âdım attı.

Tükürdüklerini yalamak zorunda 
kaldılar..

Partiden dün yapılan açıklamada, 
vekillere 1.500 YTL’lik gelir artışı sağlayan 
düzenlemenin yasa metninden çıkarılacağı 
duyuruldu...

Şimdilik başka bir hileli numaraları 
yoksa artış olmayacak.

Ama şunu bilin ki benim saf halkım 
bizim boş bir anımızı bekleyip, bir gece 
karanlığında bilmem hangi yasa 
tasatışının aralıkları içine kurnazca sokup 
bunu sağlayacaklardır.

Nedense oraya gelenin mayası bozulu 
yor, her şey bir tarafa para düşünülüyor, 
kese dolduruluyor..

İyi de... Ya biz “Dürüst gazeteciler ve 
uyanık halkımız” bu tezgâhın farkına varıp, 
avaz avaz bağirmasaydı?

O zaman bu haram parayı afiyetle 
yemeyecekler miydi?

Bal gibi yiyeceklerdi! Bu haram paraları 
yiyeceklerdi..

Şimdi boğazlarında kaldı! Bizleri düş
man gibi görüyorlar

İşte; AKP’nin bize kızmasının bir 
nedeni...

Adamların tezgâhına çomak sokup, 
afişe edip duruyoruz;

Dürüst insanlarımıza ödül verecek hal
leri yok ya!

Başbakan Erdoğan, Türk Silahlı Kuv 
vetleri’nin Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü 
operasyon nedeniyle hem terör örgütü 
yandaşları tarafından, hem de Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti için canlarını vermeye 
hazır vatandaşlarımız tarafından protesto 
ediliyor...

Sınır ötesi operasyonda şehit düşen 
askerlerimizi son yolculuklarına uğurla
mak için dün Kocatepe Camii’nde toplanan 
binlerce kişi, Başbakan’ı protesto etti.

Erdoğan ‘ın iki yıl kadar önce söylediği
Askerlik yan gelip yatma yeri değildir” 

sözlerine yanıt olarak, “Bu asker yatmadı 
vatanını satmadı” diye slogan attı...

“Başbakan Çürük raporlu oğlunu 
askere gönder” diye bağırdı...

Herkes hata yapar; elbette siyasetçiler 
de...

Ama iyi siyasetçiler yaptıkları hataları 
fark eder ve halktan özür diler...

Başbakan Erdoğan tüm uyarılarımıza 
rağmen özür dilemediği için, her şehit 
cenazesinde protesto ediliyor...

Islıklanıyor..
Keşke artık şu ayıbı temizlese ve daha 

fazla gecikmeden Türk halkından özür 
dilese!

Belki cenazeler de yuhalanmaz..

Gemlik KİSrfez
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.rnilliyet/blo%25c3%25a7%257c/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP İlçe Başkanı Cem Güler, MHP İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu’nun yaptığı açıklamalara cevap verdi

“AKP’nin inanç 
sömürüsüne

MHP ortak oldu”

AKP’den Kars-Ardahan-
İğdır Derneği’ne ziyaret

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet 
Kayaoğlu’nun 
yaptığı basın 
açıklamasında 
iktidar partisiyle 
birlikte eleştiri yağ
muruna tuttuğu 
CHP'den cevap 
gecikmedi.
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, yayın
ladığı yazılı açıkla
mada "MHP'nin en 
etkili ağızlarının 
'siyasal hasat' 
sözcüğüyle dile 
getiren itirafları ne 
yazık ki kendilerini 
de AKP'nin inanç 
sömürüsüne 
ortak etmiştir" dedi. 
Güler, basında yer 
aıan mhh Gemlik 
İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
nun CHP’ye yönelik 
doğruyu yansıt
mayan açıklamaları
na bazı düzeltmeler 
yapmak ve yanıt ver 
mek ihtiyacı olduğu 
nu belirterek, 
"Sayın Kayaoğlu 
nun 23. dönem mil
letvekili seçimleri 
öncesi AKP'nin; 
"dindar Cumhur 
başkanı seçtirme 
diler" yönünde 
propaganda yapmak 
yoluyla "inanç 
sömürüsü" yaptığı 
iddiası tamamen 
doğru olmakla bir
likte; üniversitelerde 
türban yasağının 
kalkmasını destek
lemelerinin gerekçe 
sini MHP'nin en etk
ili ağızlarının "siya 
sal hasat" sözcü 
ğüyle dile getiren 
itirafları ne yazık ki 
kendilerini de 
AKP'nin inanç sömü 
rüsüne ortak 
etmiştir. Meclis 
başkanı ve Cumhur 
başkanının başın
dan beri uzlaşmayla 
belirlenmesini haklı 
olarak savunan 
CHP'nin, meclis 
başkanlığına mer 
kez liberal sağ 
siyasal gelenekten 
gelen ve geçmişin 
de bilinen büyük bir

olumsuzluk 
olmayan Koksal 
Toptan'ın seçilme
sine destek olması 
aslında iddia edildi 
ğinin aksine 
CHP'nin çatışmacı 
değil, uzlaşmacı, 
yapıcı ve sorumlu 
muhalefet gerçek- 
leştirdiüine somut 
bir örnektir. Buna 
karşılık; geçmişinde 
Türkiye Kalkınma 
Bankası'nda yolsuz 
luk yaptığı mahke 
me kararıyla tescil- 
lenmiş, eşi Tür ki 
ye'yi AİHM'ye şika 
yet etmiş, ümmetçi 
liği esas alan milli 
görüş geleneğinden 
gelen Abdullah 
Gül'ün cumhurbaş 
kanlığını başından 
beri onaylamamış 
ve Tayyip Erdo 
ğan'ın birçok kez 
yaptığı gibi cumhur
başkanlığı seçimin 
de de önce uzlaşa
cağız demesine rağ
men MHP'nin Ab 
dullah Gül ismine 
adeta balıklama 
atlamasını fırsat 
bilerek bu ismi 
meclise dayatması
na karşılık olarak 
aynı kararlı ve dik 
duruşunu sergile 
miş ve meclise 
girmemiştir" dedi. 
MHP'li yöneticilerin 
demokrasiyi 
kendilerine göre 
anlama girişiminde 
bulunduklarını öne 
süren Cem Güler, 
açıklamasında 
"Kendileri demok 
rasiyi nasıl anlar 
bilemeyiz ancak 
bizim demokrasi 
anlayışımıza göre 
Tayyip Erdoğan 
dahil hiç kimse şiir 

okudu diye ömür 
boyu siyasal hak
larından yoksun 
bırakılmamalıdır. 
Bunu savunmak 
birilerine payandahk 
yapmak değil de 
mokrasi ve düşünce 
özgürlüğünü savun
maktır. Payandahk 
yapmak olsa olsa 
Önce seçim mey
danlarında kürsü
den ip atacak kadar 
siyaseti germek, 
seçim sonrası ise 
AKP iktidarının her 
uygulamasına koa 
lisyon ortağıymış
çasına destek 
olmaktır. Öyle 
anlaşılmaktadır ki; 
AKP iktidarına belki 
daha güçlü muhale-, 
fet yapar düşünce
siyle destek verip 
meclise soktuğu 
MHP'nin bugün, 
AKP iktidarının en. 
büyük destekçisi 
konumunda olduğu 
gerçeğini gören 
halkımızın, kendi
lerinden desteğini 
çektiği gerçeğini 
gören MHP sözcü
leri hedef saptırarak 
CHP'nin hiçbir 
dönemde oy 
avcılığı hesabı 
yapmadan sadece 
laik demokratik 
Türkiye'nin 
yararına olan 
politikalarını yargıla
maya kalkışmak
tadırlar. Şu gerçek 
bütün çıplaklığıyla 
ortadadır ki bütün 
dünyada olduğu 
gibi Türkiye'de 
ve Gemlik’te de 
sağın seçeneği 
sağ değil, sosyal 
demokrasi ve 
CHP'dir" şeklinde 
konuştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP ilçe teşkilatı 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin başkanlığında 
Kars-Ardahan-iğdır 
Derneğine iade-i 
ziyarette bulundu. 
Belediye Meclis 
Üyelerinin, yönetim 
kurulu üyelerinin ve 
gençlik kollarının da 
katıldığı ziyarette 
Gemlik’in sorunları 
görüşüldü ve tartı 
şildi. Dernek 
Başkanı ve üyeleri 
yerelde büyük 
sorunlar yaşadık
larını söylediler. 
Gemlik’in yaşana 
bilir bir kent olması 
için her bireyin 
üzerine düşen göre
vi yapması gerek
tiğini ifade eden 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
seçildikleri günden 
bu yana dernekleri, 
sivil toplum kuru
luşlarını, mahalle ve 
köy ziyaretlerini 
gerçekleştirdiklerini 
ve eleştirilere açık 
bir teşkilat olduk
larını belirterek kent 
konseyi kurulması 
ve Gemlik’in yaşan
abilir bir kent olma 
sı için herkesin 
çalışması gerektiği
ni söyledi.
İlçeye yapılanların 
da çok çabuk 
unutulduğunu 
kaydeden Başkan 
Şahin, eğitim ve 
sağlık konularına 
büyük önem verdik
lerine dikkat çeke 
rek sânayi alt geçi 
tinden, köprülü kav 
şağa, Gemlik Hasta 
nesi ek binasından 
hastanenin doktor 
sayısının arttırıl
masına, kardiyoloji 
servisinden yoğun 
bakım ünitelerinin 
oluşturulmasına 
Çevre yolunun 
düzenlenmesinden 
Kapalı Spor Salo 
nu’na, Yeni piknik 
alanların oluşturul
masından yeni okul 
ların açılmasına ka 
dar bir çok sorun
lara el attıklarını 
ifade etti.
HEP HALKIN 
İÇİNDE OLDUNUZ 
Hep halkın içinde

Tüfl A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

olan bir teşkilat 
olmanızdan ve 
ziyaret etmenizden 
dolayı şükranlarını 
ifade eden Kars- 
Ardahan-lğdır 
Derneği Başkanı 
Şerafettin Demir, 
denizin doldurul
masına karşı olduk
larını, araç park yer
lerinin olmasını ve 
boş alanların yara 
tılması için gerekli 
çalışmaları bekle 
diklerini belirterek 
Gemlik’in yaşana 
bilir bir kent olma sı 
için her türlü deste 
ge vermeye hazır 
olduklarını söyledi. 
'BELEDİYEDEN 
MEMNUN DEĞİLİZ’ 
Genel anlamda 
güzel hizmetler 
aldıklarım ancak 
yerelde aynı hizmeti 
almadıklarını 
kaydeden Dernek 
üyeleri, ilçede boş 
alan yaratılmadığını, 
deprem bölgesi 
olmasına rağmen 
belediyenin herhan
gi bir çalışma yap
madığını, sosyal 
tesis alanların olma 
dığını, çocukların 
top oynayacağı alan 
ların bulunmadığını, 
otopark sorunun 
had safhada olduğu 
nu ve bir çalışmanın 
yapılmadığını belirte 
rek belediye başka 
nını eleştirdiler. 
Gemlik ilçesinin 
diğer ilçelere göre 
geri kaldığını kayde
den üyeler, Başkan 
dan hizmet bekle 
diklerini ifade ettiler. 
ARITMA TESİSİ 
KURULMASI 
GÜNDEMİMİZDE 
Eleştirileri ve soru
ları yanıtlayan Baş 
kan Şahin, AKP İlçe 
Teşkilatı olarak yapı 
lacak olan ve prog 

rama alınan yatırım
lardan da bahsede 
rek belediye başka 
nı ve meclis üyele 
riyle birlikte çalıştık
larını söyledi.
BUSKİ'nin deniz 
deşarj çalışmasının 
yaptığını, yeni 
sahilin derenin 
üstüne güzel, doğal 
bir köprü yapılarak 
üniversitenin önüne 
kadar alanın devam 
edilmesi için karar
lar aldıklarını, sahil 
devlet hastanesinin 
yeniden yapıla
cağını ifade eden 
Başkan Şahin, 
Terminal inşaatının 
devam ettiğini, 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu’nun yıkılıp 
yeniden yapıla
cağını, Osmaniye 
ve Eşref Dinçer 
Mahallesine 
Sağlık Ocağı, 
kütüphane, halk 
eğitim, düğün 
salonu inşaatı, 
Avcıların yerine 
Kültürpark projesi, 
Adliye yerinin 
kararının alındığını, 
Manastır bölgesine 
bir okulun yapıl
masının gündemde 
olduğunu, şehir giri 
şinin güzelleştiril 
mesi, semt pazarı 
çalışmaları gibi 
birçok konuda 
meclis kararlarının 
bulunduğunu ve 
zamanla kararların 
uygulandığını 
belirtti.
Derelerin de 
hayat bulması için 
çalıştıklarına 
dikkat çeken 
Başkan 
Şahin 25000'lik 
planda kar betonun 
oraya Arıtma 
tesisinin kurulması 
için çalıştıklarını 
sözlerine ekledi.
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Gemlik Yardımsevenler 
Derneği, bir avuç Gemlikli 
bayanın, gençlerin 
eğitimine katkı, muhtaç 
ailelere destek için kurul
muş bir kurumdur.

Neredeyse yarım asırlık 
bir geçmişe sahip olan bu 
dernek, mütevazı' bir şe 
kilde gönüllü hanımların 
katkılarıyla ayakta duruyor.

Bugünkü yönetim kuru
luna baktığınızda, iki 
kuşağı birar ad a görmeniz 
mümkündür.

İlerlemiş yaşına karşın 
derneğin başkanlığını 
yürüten Dr. Nimet Hanım 
ve birkaç arkadaşı dışında 
ikinci kuşak genç bayanlar 
da bu dernekte hizmet 
veriyorlar.

Gelecekte onlar da 
başkalarına bu görevi 
devredecekler.

Dr. Nimet Ataoğuz’u 
kendimi bildim bileli tanı 
yorum.

Halkın doktor teyzesi 
olan Nimet Hanım, müte
vazı' kişiliği, yardımsever
liği, iyi kalpli oluşu ile 
tanınır.

Dr. Nimet Ataoğuz

Hiçbir zaman adı yanlış 
bir olaya karışmadı.

Ben öyle biliyorum.
Daima örnek bir hekim, 

örnek bir anne, çalışkan bir 
cemiyet insanı oldu.

Çevresindekiler onu hem 
saydılar, hem de sevdiler.

Bu sevgi bağı hala sürü 
yor.

Kurucusu olduğu 
dernekte baş tacı yapılıyor.

Gemlik Yardımsevenler
Derneği, bayanların 
katkısıyla ayakta kalmasını 
sürdürüyor.

Türkiye’nin her bir köşe
sine geziler düzenlediler.

Gemlik insanına yurdunu 
tanıttılar, oradan üç beş 
kuruş kazanarak öğren
cilere burs verdiler, giy
dirdiler, gıda yardımında

bulundular.
Gezilerin yanı sıra 

düzenledikleri çay gün
leriyle dayanışmalarını 
pekiştirirken, eğlendiler, 
morallerini de tazelemeyi 
bildiler.

Böylesine amaçlarına 
yönelik hizmet veren 
dernek sayısı çok azdır.

Bunun nedeni yönetim 
kadrosunda bulunan insan
ların aralarında rekabet 
yaşanmaması, sevgi ve say 
gı bağının bulunmasıdır.

Amaç küçük de olsa 
topluma ve bireylere 
hizmet etmektir.

Bunun yanında bayanlar 
arasında dayanışmayı, 
arkadaşlığı, sevgiyi 
geliş tir m ektir.

Gemlik’in doktor teyzesi,

Nimet ablası 42 yıldır bu 
sevdanın içinde, zor gün
lerde de derneği ayakta tut
masını bildi.

Gemlik’te kökü bu kadar 
eskiye giden başka 
derneğin ayakta kaldığını 
sanmıyorum.

Onlar tek.
Benzerleri yok..
Bu nedenle kendilerine 

saygı duyuyorum.
Toplumumuzun bu tür in 

sanlara gereksiniminin 
olduğunu düşünüyorum. 
Bu nedenle Gemlik 
Yardımsevenler Derneği’ne 
Gemlikliler olarak destek 
verilmesi gerekir diyorum.

Bu destek verilirse, yapa 
cakları yardımlar artacaktır.

Daha çok öğrenciye burs 
verilecek, daha çok yoksu
la yardım yapılacak..

Toplumsal dayanışma da 
pay sahibi olabileceksiniz.

42 yıldır Gemliklilere 
karınca kararınca yardım 
etmeyi görev bilen değerli 
doktor Nimet Ataoğuz’a 
daha nice uzun yıllar 
sağlıklı bir şekilde hizmet 
vermesini diliyorum.

CHP’nin köy gezileri sürüyor
Cem Güler başkan
lığındaki CHP Gemlik 
İlçe Yönetimi 
geçtiğimiz akşam 25 
kişilik yönetici ve 
Gençlik Kolu üye
siyle Kurtul Köyü’ne 
giderek köy muhtarı 
Cengiz Üçkardeş ve 
köylülerle köyün 
sorunlarını görüştü 
ve karşılıklı bilgi alış 
verişinde bulundu. 
5216 sayılı büyükşe- 
hir yasasının getir 
diği sorunların öne 
çıktığı görüşmede 
daha önce muhtar
lıkça toplanan gelir
lerle toplanan çöp
lerin şu an toplana
madığı, bu gelirlerin 
Büyükşehire kay
dırıldığı, bu yasayla 
köylülerin kendi tem
silcileri aracılığıyla 
kendilerini yönetme 
hakkının ortadan 
kaldırıldığı belirtildi. 
Bir süre öncesine 
kadar süren sağlık 
ocağı sorununun, her 
türlü olanaksızlığa 
karşın muhtarlıkça 
yaptırılan sağlık evi 
binasıyla çözüm süre 
cine girdiğini ve il 
Sağlık Müdürlüğü

nezdinde yapılan giri 
şimler sonucu sağlık 
evinin personelinin 
yakında görevine 
başlayacağını bildi 
ren Muhtar Cengiz 
Üçkardeş, köyün 
parke taşa da ihtiyacı 
olduğunu söyledi. 
Bursa Gemlik karayo 
lunun Dürdane'den 
sonra üç şerit olduğu 
nu ancak Kurtul Gem 
lik arasının halen iki 
şerit olduğuna işaret 
eden Üçkardeş özel
likle traktörlerin trafik 
te seyiri açısından bu 
durumun tehlike 
yarattığını ve zaman 
zaman kazalara yol 
açtığını bu yüzden 
yolun üç şerite çıkarıl 
masının zaruri oldu 
ğunu belirtti.
Köylülerden İbrahim 
Kardaşlar ise; 3 yıl

dan beri ödemiş 
olduğu vergilerin 
hiçbiri nin kendisine 
ne yol, ne su, ne 
elektrik, ne altyapı, 
ne de sağlık hizmeti 
olarak geri dön
mediğini belirterek 
köyde yaşanan 
sorunların, köyün ve 
köylünün sorunlarına 
eğilmeyen siyasiler
den kaynaklandığını 
"geçen sene 23 lira 
dan alınan gübrenin 
bu sene 46 YTL oldu 
ğunu ve yeni nesil 
den kimsenin çiftçilik 
ile uğraşmadığını 20 
sene sonra bölgede 
tarımın kalmaya
cağını" söyleyerek 
problemlerine ger 
çekçi çözüm yolları 
öneren siyasi parti
leri destekleyecek
lerini belirtti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Teröristler köşeye sıkıştı
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
düzenlediği Güneş 
Operasyonunda 
köşeye sıkışan 
PKK'h teröristler, 
kaçacak yer bula
mayınca sivil halkı 
korkutarak boşalt
tıkları evlere yer
leşmeye başladılar. 
Zap, Haftanin, 
Raş Dağı ve 
Şilebize bölgesinde 
Türk askerlerinin 
takibinden kaçan 
teröristlerin 
köylere inmeye 
başladığı ve bölge 
deki yerel halktan 
köyleri boşaltma 
larını istediği 
belirtiliyor.
Şilebize bölgesin
deki Haşköy'de 
oturan Fail ve 
Behriye Kaşşa, 
PKK teröristlerinin 
köye geldiğini 
belirterek, "Türk 
uçakları örgütle 
çatışıyor. Bu böl
geleri bombalıyor. 
Sizi de bombalaya
cak. Bölgeyi terk 
edin!" dediğini 
aktardı. *
Aynı köyde oturan 
Amca Hoşaba isimli

Kuzey Iraklı ise 
Türk uçaklarının 
kaçan teröristleri 
bombaladığını söy 
ledi. Bu arada Türk 
askerlerinin terör 
örgütüne ait Hafta 
nin kampım tama
men ele geçirdiği, 
bölgenin yaklaşık 5 
bin askerle kontrol 
altına alındığı ifade 
edildi.Sınırdaki 
askeri mevziler 
kara gömüldü 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
K.lrak'a yönelik 
harekatı sürerken, 
askeri hareketlilik 
yaşanan Hakkari* 
bölgesindeki olum
suz hava şartları 

yeni kar yağışı ile 
daha da ağırlaştı. 
Irak sınırındaki 
Çukurca ilçe 
merkezinde 30, 
yüksek kesimlerde 
ise 1.5 metre kar 
olmasına rağmen 
askeri konvoylar 
yola devam ediyor. 
Sınır boylarında 
bulunan askeri 
mevziler ise adeta 
kara gömüldü. Dün 
öğle saatlerinde 
Hakkari il ve ilçele 
rinde etkili olmaya 
başlayan kar yağışı 
nedeniyle birçok 
köy ve mezra yolu 
yemden ulaşıma 
kapandı. Çukurca 
ilçesinde sabaha 

kadar aralıklarla 
devam eden kar 
güzel bir görüntü 
sergilerken, Türk 
Silahlı Kuvvetleri de 
ağır kış şartları ile 
mücadele ediyor. 
Irak'ın sıfır nok
tasında bulunan 
Üzümlü köyünden 
önceki akşam saat
lerinde 10 araçtan 
oluşan bir askeri 
birlik geri döndü. 
Sınıra hakim 
tepelerde 
konuşlandırılan 
askerlerin ise 
termal kameralarla 
görüntü aldık tan 
sonra Havan topları 
ile Irak'ın Kanimasi, 
Bedüh ve Oremar 

bölgelerini vurduğu 
bildirildi. Top 
atışlarının 
sesleri ilçede 
duyulurken, Irak'a 
sıfır noktada bulu
nan Çukurca 
Çayırlı köyü 
yakınlarında ise 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile 
teröristler arasında 
sı cak temas 
sağlandığı 
belirtiliyor. 
Bu arada ilçede 
kapanan köy 
yollarının yeniden 
açılması için İl 
Özel İdaresi 
karla mücadele 
ekipleri dün saba 
hin erken saat

lerinden itibaren 
çalışma başlattı. 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
(TSK) Kuzey Irak'ta 
PKK kamplarına 
yönelik kara hare 
kâtı iç bölgelere 
doğru yayıhypr. 
Uludere, Çukurca 
ve Şemdinli ilçeleri 
karşısındaki PKK 
kamplarının 
çevresini kontrol 
altına alan TSK, 
iç bölgelerdeki 
kamplara ilerliyor. 
Zap bölgesinde 
çevirme harekâtı 
sürerken, operas 
yon Amediye 
çevresine yayılıyor. 
Ajanslardan gelen 
haberlerde Zap'ın 
dört bir tarafı tank 
ve zırhlı birliklerle 
kuşatıldı. Çiya Reş 
ve Çemço Vadisi 
ve stratejik öneme 
sahip Sikefta 
kesiminde çatış
malar olduğu, 
Çemço Vadisi'nde 
örgütün üç uçak- 
vasar mevzisinin 
savaş uçakları 
tarafından etkisiz 
hale getirildiği 
kaydedildi.

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: Î(B GEMLİK Tel: (0.224) 513 86 83 Fan: (0.224) 513 35 95

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
ÖZEL TASARIMLAR...

BİZİM İŞİMİZ ....

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

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
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Kapatılacak Beldelerin Belediye 
Başkanları IMO'dan destek istedi

Kapatılması gündeme gelen Belde Belediye Başkanları İnşaat 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanları 
adına konuşan Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
Türkiye çapında 42 yeni belediye açılmasının planlandığını, buna 
karşılık 4. büyük il olan Bursa'da hiçbir belediye açılmayacağını 
belirterek, “Asıl amaç belediye başkanlarını koltuğundan etmek" dedi.
Kapatılması 
gündeme gelen 
beldelerin belediye 
başkanları, İnşaat 
Mühendisleri Odası 
(İMO) Bursa Şube 
si'ni ziyaret ederek 
sorunlarını anlattı. 
İMO Başkanı Neceti 
Şahin ve Yönetim 
Kurulu Üyelerini 
ziyaret eden Umur 
bey Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet 
Güler, Akçalar 
Belediye Başkanı 
Recep Tanlak, 
Görükle Belediye 
Başkanı Mustafa 
Biltekin ve Demirtaş 
Belediye Başkanı 
Mümin Tüfek, bele 
diyelerinin kapatıl
maması gerektiğini 
belirterek, İMO 
yönetiminden 
destek istedi. 
Belediye başkanları 
adına konuşan Umur 
bey Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet 
Güler, Türkiye çapın 
da 42 yeni belediye 
açılmasının planlan 
dığını, buna karşılık 
4. büyük il olan Bur 
sa'da hiçbir belediye 
açılmayacağını 
belirtti. Bu durumun 
büyük bir tezat oluş
turduğunu söyleyen 
Başkan Güler, "Bu

(UMAN ARANIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BflYflN ELEMAN 

î otanıyor.
I YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11- GEMLİK 
Tel: 0.224 514 Tl 7T

kadar belediyeyi 
kapatacaklarına, bir
leştirmeyi düşünse 
terdi daha iyi olurdu. 
Tasarruf etmek ama 
cıyla kapatmayı 
düşündüklerini söy 
lediler. Ancak bütün 
çalışanlar özlük hak- 
ı'ân /’/e uağ,ı'tS'ıTâX7(3'ı('- 
ları belediyelere ve İl 
Özel İdaresi'ne bağ 
lanacak. Asıl amaç 
belediye başkan- 
larını koltuğundan 
etmek" dedi.
Alınan bu kararın 
çok ani ve üzerinde 
fazla düşünülmedi 
ğini vurgulayan 
Güler, kapatılacak 
belediyelerin, 
daha büyük 
belediyelere bağlan
masının işleyişi 
daha da yavaşlata
cağını, küçük 
belediyeleri

kapatmak yerine 
birleştirmenin daha 
uygun bir çözüm 
olduğunu vurguladı. 
Kendilerinin 
küçük belediyeler 
olmalarından dolayı 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ndeki işlerinde 
sı'A'nîıncîr yşşsdfk- 
larını söyleyen 
Güler, "Kendimizi 
temsil etmemiz konu 
sunda sıkıntılarımız 
var. Kapatmak çö 
züm değil. Geliş 
mekte olan ve bir
birine yakın bele 
diyeleri birleştirir
lerse çözüm kendi 
liğinden gelecektir" 
şeklinde konuştu. 
"Küçük sanayi böl
gelerinin oluşması 
yönünde eleştiriler 
var. Bu bizim elimiz 
de değil. Ayrıca 
yaptırım konusunda 

H€MŞİR€ ARANIYOR

Orhangazi'deki 
Özel Zeytin Tıp 

Merkezi'ne tecrübeli 
HEMŞİRE alınacaktır

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
MUSTAFA HİÇDURM AZ 
GSM: 0 505 258 39 71

da yeterli 
olmadığımız 
doğrudur." diye 
devam eden Güler, 
"Ancak bu durumun 
sorumlusu biz deği 
Uz, kanunlar böyle. 
Yerel yönetim refor
munun yeniden ya 
pılması gerekiyor" 
diye konuştu.
Belde başkanlarını 
dinleyen İMO Bursa 
Şubesi Başkanı 
Necati Şahin, konu 
yu gündemlerine 
alacaklarını, değer
lendirdikten sonra 
gerekli çalışmaları 
yapacaklarını 
belirtti. Alınan 
bu kararın ani 
verilmiş bir karar 
olduğunu savunan 
Şahin, yoğun nüfus 
yapısına sahip olan 
ilçelerin daha da 
şişirilmesinin 
anlamsız olduğunu 
söyledi.
Şahin, "Zaten mev
cut ilçelerin büyük 
nüfusları var. Kapa 
nacak ilçeleri bura 
lara bağlarsanız 
işleyiş daha da 
yavaşlar. Biz kapa 
nacak ilçelerin bir
leştirilmesi ve yeni 
ilçeler kurulması ge 
rektiğini düşünüyo 
ruz" dedi.

Bursa'da Kültür
ve Teknoloji 

Şenliği başlıyor

Bursa'da fuar mevsi
mi, Bilişim Fuarı, 
Bursa 4. Eğitim Fuarı 
ve Bursa 6. Kitap 
Fuarıyla 1-9 Mart ta 
rihleri arasında start 
alıyor. Yaklaşık 500 
yazarın katılacağı 
fuara, 200 binin 
üzerinde ziyaretçinin 
gelmesi bekleniyor. 
Tüyap Bursa 
Fuarcılık tarafından 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, BTSO, 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Uludağ Üniversite- 
si'nin desteğiyle 
nazırlanan »ursa 4'. 
Eğitim Fuarı ile 
TIFAŞ Ticari İhtisas 
Fuarları tarafından 
hazırlanan Bursa 
Bilişim Fuarı 1-5 
Mart tarihleri arasın
da Tüyap Bursa Ulus 
lararası Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 
düzenlenecek.
Türkiye Yayıncılar 
Birliği işbirliğiyle 
hazırlanan Bursa .6. 
Kitap Fuarı ise 1-9 
Mart tarihleri arasın
da ziyaret edile bile
cek. Almira Otel'de 
düzenlenen toplantı
da konuşan Tüyap 
Bursa Fuarcılık 
Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, 2008 yılı 
fuarlarının 3 fuarla 
başlayacağını belir 
terek, "Fuarlarla Bur 
sa'da kültür ve tek 
noloji şenliği başlı 
yor. Okuyucuyu, 
sanatçıyla buluştu
ran Bursa 6. Kitap 
Fuarı, yaklaşık 200 
yayınevinin ve sivil 
toplum kuruluşları 
nın katılımıyla düzen
lenecek. Konferans, 
söyleşi, panel, şiir 
dinletisi ve okuma 
saati gibi 85 kültür 
ve edebiyat etkin
liğinde 300 yazar, 
sanatçı, bilim 
adamı, gazeteci 

ve politikacı konuş
macı olarak katıla
cak. Yaklaşık.500 
yazar da okurlarıyla 
buluşup, kitaplarını 
imzalayacak. Semih 
Poroy'un 'Çizgiyle 
edebiyat dün yası 
eleştirisi' isimli 
karikatürlerin den 
oluşan 'Feklav ye' 
sergisi, kitapse ver- 
lerle buluşacak. 
Poroy'un katılımıyla 
1 Mart'ta söyleşi de 
düzenlenecek. 
Fuarda, Fatih Özen- 
baş'ın son 10 yılda 
çektiği 50 gezi fotoğ 
rafından oluşan kar 
ma sergisi ile Faruk 
Akbaş'ın Türkiye 
fotoğraflarından 
oluşan 'Anadolu'da 
yolculuk' sergisi 
ziyaret edilebilecek" 
dedi.
Yurtiçi ve yurtdışı yü 
ze yakın eğitim kuru- 
munun katılımıyla 
gerçekleşecek olan 
Bursa 4. Eğitim 
Fuarıyla ilgili bilgi de 
veren Ersözlü, "Anao 
kulu, ilk ve orta öğre
tim, yüksek öğretim 
kurumlan, dershanel
er, mesleki teknik eği 
tim kurumlan, yaban 
cı dil eğitimi, okul ve 
ders- kitaplarından 
olu şan kapsamıyla 
ziyaretçilere tüm 
eğitim olanakları 
hakkında bilgi edin
me fırsatı verilecek. 
Fuar süre since 
internet üzerin den 
birçok konuda kon
feranslar verilecek. 
Geçen sene fuar
larımıza 200 bin ziya 
retçi uğramıştı. Bu 
sene bu sayının 
üzerine çıkacağız" 
diye konuştu.
Girişin ücretsiz 
olduğu fuarlar, 
1-9 Mart tarihleri 
arasında saat 11.00 
ile 20.00 arasında 
ziyaret edilebilecek.

KAYIP
Yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Osman SEL
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3 yaşındaki kız 
saklandığı aracın 

altında kaldı

Alkollü kişi yaralayıp kaçtılar

Bursa'da, saklam
baç oynarken 
saklandığı aracın 
altında kalan 3 
yaşındaki kız 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yunuseli 
Mahallesi Nasip 
Sokak'ta oturan 
S.K. ve G.K. çiftinin 
evine bir kişi 
misafir geldi. 
Babasının arkadaşı 
olan şahsın aracının 
arkasına saklanarak

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik K"rfez 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

oyun oynamak 
isteyen 3 yaşındaki 
Merve Kara, mey
dana gelen trafik 
kazasında ağır 
yaralandı.
Yakınları tarafından 
hemen Çekirge 
Çocuk Hastanesi'ne 
kaldırılan minik . 
kız, tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Savcılık kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

ABONE OLUN 
OKUTUN OKUYUN 

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
400 promil alkollü 
olduğu öğrenilen 
kişi kimliği belirsiz 
3 kişi tarafından 
bıçaklanarak 
hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da gece 100'ü aşkın aracın lastiğini kestiler
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
park halindeki araç 
ların lastikleri kimliği 
belirsiz kişi veya 
kişilerce kesildi. 
Olayla ilgili polis bir 
kişiyi gözaltına 
alırken, 100'ü aşkın 
aracın lastiğinin 
kesildiği öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Anadolu, Şük 
raniye, Sıracevizler, 
Duaçınar, Yediselvi 
ler, Yavuzselim ve 
Sinandede mahal
lerinde park halinde
ki çok sayıda aracın 
lastikleri kesildi.

Edinilen bilgiye 
göre, Santralgaraj 
Mahallesi 
Uluabatlı Haşan 
Bulvarı'nda 
meydana gelen 
olayda, Orhan 
Y. (52) isimli kişi,

Sabah işlerine git
mek üzere arabaları
na binmek isteyen 
vatandaşlar araçları 
nın lastiklerinin 
kesilerek patlatıldı 
ğını görünce duru
mu hemen polise 
bildirdi.
Araç sahipleri; "Her 
zaman aynı yere 
park ediyorduk, sa 
bah kalktığımızda 
aracımızın lastik
lerinin kesildiğini 
gördük. Galiba aynı 
kişiler yukarıdan 
başlayarak aynı 
güzergahtan araç 
lastiklerini keserek 

kimliği belirsiz 
3 kişi tarafından 
bıçaklandı. 
Hastaneye 
kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu 

ilerlemiş" diye 
konuştular. Sabah 
saatlerinde lastik
lerinin kesildiğini 
gören araç sahipleri 
hemen lastikçinin 
yolunu tuttu.
Lastikçilerin önünde 
sıralar oluşurken şu 
ana kadar 13 kişi 
polise müracaat etti. 
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü yetkilileri, 
lastik kesilme 
olayına karışan bir 
kişinin gözaltına 
alındığını, gerekli 
soruşturmanın 
sürdüğünü bildirdi. 
Polis, lastikleri 

öğrenildi. Orhan 
Y.'nin yapılan 
kontrolünde 400 
promil alkollü 
olduğu belirlendi. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor 

kesilenlerin 
müracaatını bek
lediklerini açıklarken 
100'ü aşkın aracın 
lastiğinin kesildiği 
öne sürülüyor. 
Anadolu Mahallesi 
Vatan Caddesi 
üzerinde 20'nin 
üzerinde aracın 
lastikleri kesildi. 
Semt sakinleri, 
zanlıların yakalan
masını isterken, 
polis olayı 
psikolojik rahat 
sizliği bulunan kişi 
veya kişilerin yaptığı 
ihtimali üzerinde 
duruyor.

%

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

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

ACİLSATILIKveKİRALIKLARINIZİCİHBİZİARAYINIZ
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

’İ

I

I

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

K. Kumla Sahil Yolu Palmiye Dondurmacısı arkası yeni 2 Daire

KONUT KREDİLERİNE 
ARACILIK YAPILIR.

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

ŞEKER SİGORTA
Mac/de ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax:514 10 21

S 
iteZ

At arabalı bayan hırsızlar inşaattan 
demir çalarken yakalandı

Bursa'da bayan 
hırsızlar inşattan 
çaldıkları 200 
kilogram demiri at 
arabasıyla götürmek 
isterken polise 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Odunluk

Mahallesi’nde 
Akademik 
Odalar Birliği'nin 
inşaatına giren 
Telli S.(19) ve Deniz 
B.(31) açık halde 
bulunan 200 
kilogram demir 
hurdayı at arabasına 
yükleyip kaçmaya 
başladı.

Vatandaşların 
ihbarı üzerine 
harekete geçen 
polis at arabasıyla 
kaçan zanlıları 
kıskıvrak 
yakaladı. 2 şahsı 
gözaltına alan 
polis olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı.

Önce bıçakladı, sura teslim ili»
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir 
kişiyi bıçaklayan 
zanlı, suç aleti 
bıçakla birlikte 
polis merkezine 
giderek teslim 
oldu. Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kapalıçarşı 
Emir Han'da

meydana gelen 
olayda Ertekin P. 
(20), henüz bilin
meyen bir sebeple 
Hurşit U. (27) ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
Ertekin P., eline 
aldığı bıçakla 
Hurşit U.'yu 
bıçakladı. Ağır 
yaralanan Hurşit 
U., 112 Acil Servis 
Ambulansı ile

Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Olayın ardından 
Ertekin P., suç aleti 
bıçakla birlikte 
Muammer Sencer 
Polis Merkezi'ne 
gelerek teslim oldu. 
Yaralının sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
bildirilirken, olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Unakıtan:
"Yakında bir vergiyi 

kaldıracağız”

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, önümüzde
ki dönemde halen 
uygulamada olan bir 
vergiyi olduğu gibi 
kaldıracaklarını 
bildirdi.
Unakıtan, "Çocuklar
da Vergi Bilincini 
Geliştirme Eğitimi 
(VerGİBilir) 
Projesi"nin tanıtım 
toplantısında, kaldıra 
cak bu vergiye ilişkin 
açıklamanın daha 
sonra yapılacağını 
ifade etti. Bakan 
Unakıtan, toplantı 
çıkışında da gazete
cilerin konuya ilişkin 
sorularını yanıtladı. 
Bir soru üzerine

"Vergiler olduğu gibi 
kalkacak değil tabii. 
Bir vergiyi tamamen 
kaldıracağız" diyen 
Unakıtan, bu 
konudaki çalışmanın 
önce hükümete 
sunulacağını sonra 
da kamuoyuna duyu
rulacağını vurguladı. 
Unakıtan, söz 
konusu verginin 
zaman zaman 
alındığını belirterek, 
bir gazetecinin, 
"kalkacak vergi 
veraset ve intikal 
vergisi mi" sorusu 
üzerine de gülerek, 
"Bakın, çalışanlar 
görülüyor" şeklinde 
espri yaptı.
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ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
DEVREN SATILIK 

veya KİRALIK DÜKKAN

Orhangazi Caddesi 
j Çifte kahveler civarı

(lokantaveyaboşoîarakcfeviryapılabilîr.)
0.535 633 46 83

i| 0.224 525 08 12

KIRPAR! A.Ş. bünyesinde 
çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 

mezunu elemanlar alınacaktır. 
(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD.ŞTİ. 

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

ABONE OLDUNUZ MU?
■kor abone olun okuyun okutun

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve mutfak islerinde çalışacak 

BAYAN ELEMAN aranıyor. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE SEKRETER ARANIYOR 
Müracaatlar için 5131816 nolu telefona 

CV faxlanması gerekmektedir, 
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yölu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik / BURSA - Tel: 513 47 39

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı 
RECEP İVEDİK
ULAK

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

SATILIK VİLLA

11.30 - 14.00 - 16.15 - 19,00 * 21,15
14.00 * 19.00 • 21.15

ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARINDA 11.30 - 16.15

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

http://www.gemiikkorfezgazetesi.c6m
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Voleybolda alt yapısı olan okullar kazanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Lig Heyetinin 
düzenlediği Akpet 
Petrol Yıldız Kızlar 
Voleybol 
birinciliğinde alt 
yapısı olan ve 
spora ağırlık veren 
okulların takımları 
rakiplerine üstünlük 
sağlamada 
zorlanmadıkları 
görülüyor.
Kapalı Spor 
Salonunda dün 

oynanan Yıldız 
Kızlar maçında 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
takımı rakibi 
Engürücük İ.Ö.O. 
takımının maça 
gelmemesi 
nedeniyle hükmen 
galip sayıldı. 
Günün ikinci 
maçında ise Yıldız 
kızlarda birincilik 
için mücadele 
eden takımlardan

Cumhuriyet
İ.Ö.O. Umurbey 

Abdullah Fehmi 
İ.Ö.O.’nu 25-10 
ve 25-13 setlerle 2-0 

yenerek ikinci 
galibiyetini aldı. 
Son maçta ise yine 
yıldız kızların güçlü 
takımlarından olan 
Atatürk İ.Ö.O. ilk seti 
25-14 ve ikinci seti 
25-18 aldığı maçta 11 
Eylül İ.Ö.O.’nu 20 
yendi
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Türkiye'de 800 bin'e 
yakın felçli hasta var

"M

Türk halkının vazgeçil 
mez beslenme kay
nağı olan ekmek, 
doğru tüketilmesi 
halinde sağlığa yarar 
sağlıyor.
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Anabi 
lim Dalı Öğretim 
Üyesi Nefroloji Uzma 
nı Prof. Dr. Süleyman 
Türk, ekmeğin Türk 
toplumu için vazge 
çilmez bir beslenme 
kaynağı .olduğunu 
belirterek, doğru 
ekmek tüketiminin 
sağlık açışından 
büyük öneme sahip 
olduğunu söyledi. 
Prof. Df. Türk, 
Amerika'nın Penn 
State Üniversitesi'n- 
den Prof. Dr. Kris- 
Etherton ve Wake 
Forest University 
School of Medici ne'- 
den Philip Mellen 
M.D. önderliğinde 
yapılan ve Amerikan 
Sağlık Enstitüsü 
tarafından destekle
nen bir çalışmada 
düzenli ve devamlı 
kepekli ekmek 
tüketen grupla fran
cala ekmek denilen 
kepeksiz rafine 
ekmek tüketen iki 
grubun karşılaştırıl 
dığını ifade ederek, 
"Kepekli ekmek 
tüketen gruptakiler 3

ayda 5 kg verdiler ve 
ayrıca kandaki CRP 
(Serum reaktif pro
tein) düzeyleri de 
ortalama yüzde 38 
oranında düştü. CRP 
düzeyinin yüksek 
olması diyabet, hiper
tansiyon ve kalp 
hastalıklarının ortaya 
çıkması ve hızla iler
lemesi açısından risk 
faktörü olarak değer
lendirilmektedir. Bu 
çalışmada kepekli 
ekmek tüketenlerde 
kalp damar 
hastalığının yüzde 21 
oranında azaldığı 
görülmüştür. Bu 
çalışmalar 
Amerika'da alanında 
en saygın dergiler 
arasında yer alan

'American Journal of 
Clinical Nutrition'da 
11 Şubat 2008'de ve 
’Nutrition, Metabo 
lism & Cardiovas 
cular Diseases' dergi
lerinde yayınlandı" 
dedi.
KEPEKLİ EKMEK 
TÜKETİMİ ŞEKER 
HASTALIĞI, 
HİPERTANSİYON VE 
OBEZİTEYİ
ENGELLİYOR
Prof. Dr. Süleyman 
Türk, yapılan çalış
maların ülkemizde 
yaklaşık 5 milyon 
diyabetli, 15 milyon 
hipertansiyonlu, 15 
milyona yakın obez 
(şişman) ve milyon
larca kalp hastası 
olduğunu 

gösterdiğini 
belirterek, "Bu dört 
hastalık da tedavisi 
çok masraflı olan ve 
yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyen 
hastalıklar arasında 
yer alıyor. Özellikle 
kalp hastalığı.en 
yaygın ölüm sebebi 
olarak ilk sırada yer 
alıyor. Diyabet ve 
hipertansiyon, kalp 
yetmezliği, böbrek 
yetmezliği, beyin 
kanaması ve ona 
bağlı felçlere yol 
açabilen çok ciddi 
hastalıklar. Obezlerde 
bu üç hastalık daha 
da sık görülüyor. 
Ülkemizde kepekli 
ekmek tüketimi 
alışkanlığının yer
leşmesiyle şişmanlık, 
hipertansiyon, diya
bet ve kalp hastalığı 
olan hastaların sayısı 
hızla azalabilir" 
şeklinde konuştu. 

ÇOCUKLARDA 
FAST-FOOD 
TÜKETİMİ KANSER 
RİSKİNİ ARTIRIYOR 
Prof. Dr. Türk, fast- 
food kültürünün de 
rafine ekmek ve gıda 
tüketiminin yaygın
laşmasına katkıda 
bulunarak şişman
ların toplumdaki 
sayısının hızla 
artmasına yol 
açtığını ileri sürdü.

Türk halkı arasında 
felç olarak 
adlandırılan inmenin, 
beyin damarlarında 
ani tıkanma veya 
yırtılma sonucu 
ortaya çıkan önemli 
bir sağlık sorunu 
olduğunu belirten 
Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi.
Prof.Dr.Burhanettin 
Uludağ, "Ülkemizde 
yılda yaklaşık 200 
bin civarında yeni 
inme vakası, 
görülmektedir. Daha 
önce geçirenler ve 
sakat kalmış olanlar 
buna dahil değildir. 
Onlarda hesaba 
katılırsa yaklaşık 700 
-800 bin dolayında, 
inme hastası olduğu 
hesaplanabilir" dedi. 
Felcin tüm ölüm 
nedenleri arasında 
kalp krizi ve kanser
den sonra 3.sırada 
yer aldığını belirten 
Prof.Dr.Uludağ, "En 
sık sakat bırakma 
sıralamasında ise 
birinci sıradadır. Felç 
çoğunlukla yaşlılar
da görülmesine rağ
men, genç yaşta da 
ortaya çıkabilmekte
dir. Hastaların yüzde 
30'u 65 yaşından 
küçüktür. Ancak 55 
yaştan sonraki her 
10 yılda risk iki katı
na çıkmaktadır"

diye konuştu.
Felcin beyin damarı 
tıkanıklığı veya 
kanaması sonucu 
oluştuğunu 
kaydeden 
Prof.Dr.Uludağ, "5 
değişik inme belirtisi 
vardır: vücudun bir 
yanında yüz, kol -• 
veya bacakta ani 
güçsülük, ani bilinç 
bozukluğu, konuşma 
ve anlamada zorluk, 
bir veya iki gözde ani 
görme bozukluğu, 
ani çok şiddetli 
başağrisı, ani gelişen 
dengesizlik, yürüme 
bozukluğu gibi" 
dedi.Hipertansiyon, 
kan yağlarında yük
seklik, diyabet, kalp 
ritm bozuklukları, 
kalp kapak hastalık
ları ve kalıtımsal fak
törlerin felç için risk 
oluşturduğunu açık
layan Prof.Dr.Uludağ, 
"Bu hastalıkların 
tedavi edilmesi 
inmeden korunma 
için şarttır. Tıkanan ’ 
beyin damarını 
açmak için özel 
ilaçlar vardır. Bu ilaç 
mutlaka İlk 2 saat ■< 
içinde yapılmalıdır. 
Hastaların inme 
geçirdiğinden kuşku
landığında, 2 saat 
içinde bu uygula
mayı yapabilecek *. 
merkeze başvurması 
gerekmektedidr" 
diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 1055

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
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 29Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 513 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21

Çınar Taksi 513 24 67

Güven Taksi 513 32 40

Gemlik Taksi 513 23 24

Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 

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

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

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet.' 
BUSKİ 
İtfaiye 

Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 

Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

513 45 21 -182
513 45 21 -111

Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00

Akçagaz 514 88 70

Totalgaz 51417 00

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

NÖBETÇİ ECZANE

27 Şubat 2008 Çarşamba 
CAN ECZANESİ 

İstiklal Cad.
GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 35 SAYI : 2990

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 I

MatbaacI ı k-Yay ı ncıl ık-Reklam c ıl ı k Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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• 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

* 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

"*CıEk** 
inşaat ltd.ştİ.

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 kensine ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


Tibel Otel Karşısı - Tel: 0.224 513 95 45

rerşemoe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.

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

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, belde belediyelerinin kapatılmasına yorum getirdi 

‘Beldeler halkının end iselenmesine gerek yok” 
q Belediye Başkanı Mehmet Turgut, belde belediyelerinin kapatılması ile ilgili Yasanın çıkması halinde Kü 

çük Kumla, Umurbey ve Kurşunlu Beldelerinin Gemlik’e bağlanacağını, hizmetlerin eskisinden daha iyi 
sürdürüleceğini belirterek, Umurbey ve Küçük Kumla’nın Gemlik ile fiilen birleştiğini söyledi. Haberi syf 3 ’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Başkan Turgut ve beldeler
Bugün TBMM görüşülecek olan belde 

belediyelerinin kapatılmasıyla ilgili yasa tasa 
rısının çıkması halinde kapatılan beldelerin 
ilçelere yük getirip getirmeyeceğini belediye 
Başkanı Mehmet Turgut'a sordum.

Yanıt getirmez oldu. Devamı sayfa 5’de

Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerine ABIGEM eğitimi

Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine "CRM odaklı pazarlama ve 
müşteri ilişkileri yönetimi" eğitim toplantısı düzenlendi. 2’de

Yeni 200 YTL geliyor
Paradan altı sıfır atarak üç yıl önce piyasaya sürülen 
YTL yıl sonunda tedavülden kalkıyor. 1 Ocak 2009'dan 
itibaren kâğıt parada 'Y' ibaresi olmayacak ve piyasada 
yeniden Türk Lirası dönemi başlayacak. Banknotlarda 
boyut, renk, tasarım ve güvenlik özellikleri açısından da 
değişikliğe gidilecek. Çok fazla rağbet görmeyen kâğıt 
1 Yeni Türk Lirası piyasadan çekilirken, 200 TL'lik yeni 
banknotlar çıkarılacak. Kâğıt paralardaki resimlerde de 
değişim yaşanırken Türk tarihinde önemli yer edinmiş 
şair, matematikçi, düşünür, müzik ve sanat tarihi ile ilgili 
önemli şahsiyetler yeni paraların üzerinde hayat bula
cak. Bu isimlerden birinin Türk dil ve edebiyatının en 
büyük şairlerindin Yunus Emre olacağı ifade ediliyor.

£02180445
INTEL 2110 2.0 Ghz. İŞLEMCİ
INTEL 945 VGA+SE3+LAN AHAKART
2 GBDDR2 BELLEK 
160 GB UTA SABİT DİSK

OPTİK SÜRÜCÜ
L6MDESCREENLCD 

435 KASA 
UCU ’ 
«OPTİK MOUSE

BİLGİSAYAR 
MASASI

YAZICI TARAYICI
FOTOKOPİ

bK BU— (ijII FIRSATLAR
S

BE0610M200
AMD 4200 İŞLEMCİ 
AMD VG A+8ES+LAN ANAKART 
2 GBDDR2 BELLEK 
160 GB SATA SABİT DİSK 
DVD-RW OPTİK SÜRÜCÜ 
17” LG WIDE SCREEN LCD MONİTÖR 
EVEREST 435 KASA 
KART OKUYUCU 
MM KLAVYE ♦ OPTİK MAXOUSE 
2*1 SES SİSTEMİ

m*“" J Soıhane Cad. No:U Gemlik / BURSA

VahıfBank 0.224 512 25 62 - ww»9miik»«wıc«ı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Merkezi Kocaeli'nde 
bulunan
ABİGEM tarafından 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyele rine 
yönelik ücretsiz 
"CRM odaklı pazar 
lama ve müşteri 
ilişkileri yönetimi" 
eğitim toplantısı 
düzenlendi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda verilen 
eğitim bilgilendirme 
toplantısına 
çeşitli firmaların 
temsilcileri katıldı. 
ABİGEM eğitmeni 
Yalçın Gür 
tarafından verilen 
toplantıda bir 
çok konuda 
katılımcılar 
bilgilendirildiler. 
Lojistikle alakalı 
olarak "Sevkiyat ve 
Sipariş" Müşteri 
ilişki leri yönetimi 
ile ilgili "Müşteri

bilgisi+puanlama” 
Finans'la alakalı 
"Sipariş+Fatura" 
ERP/MRP ili ilgili 
"Sipariş özellik 
leri+zaman+kalite+ 
konsept" AR-GE ili 
ilgili "Müşterinin 
sesi+teknik özellik
ler" Satıp otomas 
yon ile ilgili "Bilgi 
talep+teklif+iskonto" 
İletişim ile ilgili

"Müşteri bilgile 
ri+ürün ve servis 
bilgisi" Pazar 
analizi olarak da 
"Seğmen tasyon" 
konularında çeşitli 
bilgiler aktaran 
ABİGEM 
Eğitmeni Yalçın 
Gür, "Tüm bunları 
bir noktada 
toplarsak Global 
Pazarlama "

olarak değerlen 
diriyoruz" dedi.
Oda üyelerine 
ücretsiz olarak 
verilen eğitim 
toplantısına 
katılanlara ayrıca 
Eğitmen Yalçın

Gür tarafından 
Pazarlama nedir? 
Satış nerede 
başlar? Müşteri 
ilişkileri yönetimin
den nelerin anlaşıla
cağı gibi bir çok 
konuda bilgiler

aktarıldı.
20 kişiyle 
sınırlandırılan 
eğitim toplantısı 
sonunda 
ABİGEM tarafından 
katılımcılara 
sertifika verildi.

r^ffllll-lillllllWlllillllSIIIIllll
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

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. Durakla, Muhteşem deniz manzaralı, 
3+1 ve 4+1 normal daireler.
BAYTAŞ GÖMÜŞ SİTESİ, Manastır’da, Okula yakın, Muhteşem deniz 
manzaralı, Otoparklı, 2+1 ve 3+1 normal daireler.
BAYTAŞ İŞ MERKEZİ, Bursa Carrefour karşısında, Final Dershanesi’ne 
yakın, Ofis ve Mağazalar.
Gemlik Kafoglu Apartmanında, muhteşem deniz manzaralı, asansörlü, 
kaloriferli 3+1 150m2 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

KandıTde ça 
TSK tarafından Irak'ın 
kuzeyinde terör örgü 
tü PKK'ya karşı başla 
tılan kara "harekatının 
6'ncı gününde çatış
malar şiddetlendi. 
Mehmetçik, Kandil 
Dağı'na emin adım
larla yürürken terö 
ristlerle yaşanan 
çatışmalar da hız 
kazandı, Kuzey 
Irak'ta 2 gündür 
devam eden soğuk 
ve yağışlı havanın 
yerini güneşe bırak
masıyla güvenlik 
güçleri, operasyon
lara tekrar başladı. 
Havanın kısmen 
düzelmesiyle birlikte 
güvenlik güçlerine 
yapılan bütünleme 
ikmali ile takviye 
faaliyetleri tamam
landı. Zap ve Amedi 
bölgeleriyle Kandil 
arasındaki geçişleri 
tutan Türk Silâhlı 
Kuvvetleri, terörist
lerin Kandil'e kaçma 
sına engel olmaya 
çalışıyor.
Mehmetçiğin Kandil 
Dağı'na ilerleyişini 
durduramayan terör 
Örğütü ise terörist 
lere takviye yapmaya 
başladı. 2 ayrı nokta
da güvenlik güçleriy 
le teröristler arasında 
şiddetli çatışmalar 
yaşanırken, terör ör 
ğütüne büyük darbe 
vuruldu. F-16 savaş 
uçaklarıyla süper 
kobra helikopterlerin

ışma süriivof
destek verdiği ve 
önceki geceden beri 
başlayan sıcak çatış
mada 77 terörist etki
siz hale getirildi.
Diyarbakır'dan kalkan 
F-16 savaş uçakları, 
gün boyu da operas I 
yonlara havadan 
destek verdi. Diyarba 
kır'dan kalkan F-16 
savaş uçakları nın . 
yeni rotası terör örgü 
tü PKK'nın söz de 
ana karargahı Kandil 
Dağı. 16 Aralık 2007 
tarihinde Irak'ın kuze 
yindeki Zap, Avaşin, ' 
Hakurk bölgeleri ile 
derinlikteki Kandil 
Dağı'nın Irak tarafın J 
da kalan kesimlerin 
de tespit edilen terör ' 
örgütüne ait hedefleri m 
bombalayan Türk Ha | 
va Kuvvetleri savaş 1 
uçaklarının, tekrarf | 
Kandil Dağı bölgösin J I 
de belirlenen yerleri? II 
bombalamaya başla ’l 
dığı belirtiliyor. Derin I 
vadilerde belirlenen I 
terörist mevzileri ve 
barınma yerleri ise, | 
uçaklar ile karada ko1 I 
nuşlu uzun menzilli, 
destek silah lan ile “k 
ateş altına alındı.., 
Uzun süredir.terör ,... 
örgütünün elebaşlâ 
rının izini süren Meh 
metçik, sıcak temas.. . 
bölgesindeki terörist' 
grupların içinde örgü ' 
tün bazı üst düzey . 
isimlerin olduğunu, 
belirledi.

http://www.baytasinsaat.com.tr
http://www.baytasinsaat.com.tr
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
belde belediyelerinin kapatılmasına yorum getirdi 

“Belde halkının 
endişelenmesine 

gerek yok”
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, belde.belediyelerinin 

kapatılması ile ilgili Yasanın çıkması halinde Küçük Kumla, 
Umurbey ve Kurşunlu Beldelerinin Gemlik’e bağlanacağını, hizmet 
lerin eskisinden daha iyi sürdürüleceğini belirterek, "Umurbey ve 
Küçük Kumla’nın Gemlik ile fiilen birleştiğini söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde 
bugün görüşülecek 
olan Büyükşehir 
sınırları dahilindeki 
ilk kademe 
belediyelerinin 
tüzel kişiliklerini 
kaldıran, 42 yeni 
ilçe kurulmasını 
öngören Hükümet 
Tasarısı’nın 
kabuUedilmesi 
halinde Gemlik 
Belediyesi’ne 
bağlanacak olan 
Küçük Kumla, 
Umurbey ve 
Kurşunlu 
Belediyeleri 
halkının endişeye 
kapılmasına gerek 
olmadığını söyledi. 
Gazetemizin soru
larını yanıtlayan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Umurbey 
Belediyesi’nin ve 
Küçük Kumla 
Belediyesi’nin 
fiilen Gemlik 
Belediyesi 
sınırları içerisine 
girdiğini, zaman 
zaman bu 
belediyeler ile 
hizmetlere kendi
lerinin de destek 
verdiğini söyleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
şöyle konuştu: 
“Hasanaga 
Kampı nın yarısı 
Gemlik Belediyesi 
yarısı da Küçük 
Kumla Belediye

sınırları içinde. 
Bu bölge Küçük 
Kumla ile adeta 
birleşmiş durumda. 
Yazın artan 
nüfus yanında 
Küçük Kumla’nın 
çözümlenmeyecek 
hiçbir sorunu yok. 
Yaz aylarında 
temizlik işlerinde 
önlem alındığında 
Gemlik Belediyesi 
buraya da 
kolaylıkla hizmet 
verebilir. Bu 
belediyenin ve 
diğer belediyelerin 
Gemlik Belediye 
si’ne bağlanması 
bir sıkıntı yaratmaz. 
Umurbey Belediyesi 
de Yalova asfaltının 
altındaki sanayi 
bölgesi Gemlik ile 
iç içedir. Bağ-Kur 
Sanayi sitesi 
Umurbey Belediye 
sınırları içinde 
kalmakla birlikte

Umurbey Belediye 
si’nin gücü buraların 
sağlıklı bir hale 
gelmesine yetme 
mektedir. Umurbey 
Beldesi de 
Gemlik’te iç içe 
olan bir yerdir. 
Yasal olarak bize 
bağlandığında 
bizim bu iki 
beldeye hizmet 
götürmemiz 
hiçbir zaman 
sorun teşkil etmez. ” 
Kurşunlu 
Beldesi’nin de 
Kumsaz ile sınır 
komşusu olduklarını 
söyleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
burada da fiili 
bir birleşme 

görüldüğünü ancak 
en önemli unsurun 
uzaklık olduğunu 
Kurşunlu’da 
belki bazı sancılar 
yaşanabileceğini

söyledi.
3 beldenin de 
Gemlik Belediye 
si’ne bağlanması 
halinde her türlü 
Belediye hizmet
lerinden bugünden 
daha iyi 
yararlanılacağını 
söyleyen Turgut, 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Bu belediyelerin 
ilçemiz 
belediyesine 
bağlanması 
konusunda 
bizim Merkezi 
hükümetten 
hiçbir talebimiz 
olmadı. Ancak 
bir yasa çıkarsa 
biz bu yasayı 
uygulamak 
zorundayız. 
Bu konuda bir 
noktaya gelinmiştir. 
Belde halkının 
endişelenmesine 
gerek yoktur.
Gemlik
B elediyesi ’nin 
ekonomik gücü 
bu beldelerin 
kalkınmasına 
katkı sağlar. 
Her beldeye 
birer milyon lira 
ödenek ayırsak 
buralarda hiçbir 
sorun kalmaz. ” 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
merkezi hükümetin 
bu yasa tasarısı 
hazırlanırken, 
kendilerinden 
herhangi bir 
görüş almadığını 
da belirtti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blög/özcan vural
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Öğretmenler...
İki ayrı öğretmen sendikası, iki farklı 

konuda araştırma yapmış.
Sonuç vahimin de ötesinde. Bir facia...
Öğretmenlerin yüzde 93’ü borçla yaşı yor- 

lar...
Öğretmenler bunalımda, yüzde 8'i de inti

harı düşüyor.
Sayın okurlarım biraz düşünün...
Peki öğretmenler böyle düşünmekte hak

sızlar mı?
Böylesi bir duruma beceriksizlikleri 

nedeniyle mi düştüler yoksa koşullar mı 
onları bu hale getirdi?

Zor dürümdalar. Ama onları daha da üzen, 
sahipsizlikleri.

Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda 
sofranın en başında, protokolün en ön 
sıralarında yer alan, okuyan çocukların idea 
li, sokağa çıktıklarında herkesin selam dur
duğu öğretmenler, şimdi eğer borç batağına 
düşüp pazarda limon satacak hale 
düştülerse bunun sorumlusu onlar mı yoksa 
başta siyasiler olmak üzere hepimiz miyiz?

Bunu yeniden sorgulamamız gerekir 
sözünü yazayım amma,

Sorgu filan yok, iktidarlar ve halkımızın 
duyarsızlığı..

Türkiye'deki her 100 eğitimciden 93'ü nün 
borçla yaşadığı, kredi kartı borçları yüzün
den kara listeye alınan eğitimcilerin 
sayısının da yüzde 120 arttığı belirlendi. 
Açıklandı..

Araştırma sonuçlarına göre, 2008'de 
eğitimcilerin banka borcu bir önceki yıla 
oranla yüzde 77 oranında arttı.

Öğretmenlerin yüzde 45'inin kredi kartı, 
yüzde 23'ünün de kredi borcu bulunuyor.

Hiç borcu bulunmayan eğitim çalışan
larının oranı ise sadece yüzde 7.

"Son 5 yıllık AKP iktidarından bu yana, 
öğretmenlerin reel ücretleri ülke ekonomisi 
oranında büyüseydi, 887 Y.TL olan göreve 
yeni başlayan bir öğretmenin maaşı 1.185 
YTL olacaktı..

Gazetelerde okudunuz,' ne kadar acı;
"Muğla'da bir öğretim görevlisinin, 800 

YTL'lik kredi kartı borcu için evine haciz 
gelince, okulda kendini asarak intihara kal 
kışması, ne yazık ki gün yüzüne çıkmamış 
korkunç gerçekle yüzleşmemize neden oldu.

Türkiye'de eğitim çalışanlarının aldığı 
ücretle geçinemediğini, hatta bu nedenle 
bunalıma girdiğini, borçsuz ayakta dura
madığını, ailesinin parçalanma noktasına 
geldiğini sık sık dillendirdik.

Ama şimdi felaketi yaşıyoruz"
Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 23.5'i 

görevlerinden arta kalan zamanda ek iş 
yapıyor.

. Yüzde 91.4'ü maaşından birikim 
yapamıyor.

■ Yüzde 58.3'ü kirada oturuyor.
•Yüzde 78'i bilimsel gelişmeleri takip 

edemiyor.
Zira ankete katılanların yüzde 75.2'si 

ekonomik nedenlerden dolayı bilimsel 
gelişmeleri takip edemediğini ifade ediyor.

Yüzde 36'sı ekonomik nedenlerden dolayı 
öğretmenlik mesleğini seçtiği için pişman 
olduğunu belirtiyor.

Öğretmenlerin yüzde 72.7'si öğretmen
liğin kutsal bir meslek olduğunu dile getir 
meşine karşın çocuğunun öğretmen 
olmasını istemiyor.

Özetin özeti:
Öğretmenlerin perişanlığı. Yoksulluğu...
Oysa onlar çocuklarımızın ve ülkemizin 

geleceğinin mimarları!....

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/bl%25c3%25b6g/%25c3%25b6zcan
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Gemlik tipi zeytin fidanının kurumlar arası diyalog 
ile yetiştiği yerde dikilmesi için karar alındı.

“Gemlik zeytinine 
Gaziantep’te destek

verilmeyecek”
Bursa İl Tarım Koor 
dinasyon Kurulu 
İnegöl'de toplandı. 
Koordinasyon Kuru 
lu Başkanı Niyazi 
Özbil, çiftçinin mev 
ta haline geldiğini, 
tarımın battığını 
ileri sürdü.
Toplantıda konuşan 
İl Tarım Müdür 
Yardımcısı M. Ali 
Koçkaya ise daha 
önce teşvik primi' 
uygulaması yapılan 
Gemlik tipi zeytin 
fidanının kurumlar 
arası diyalog ile 
yetiştiği yerde 
dikilmesi için 
karar alındığını ve 
Gaziantep'te Gemlik 
tipi zeytin fidanına 
destek verilmeye
ceğini söyledi. 
Bursa'ya bağlı 
ilçelerin ziraat oda 
lan ve kooperatif 
başkanlarının katıl 
aıgı topıantıhın 
açılış konuşmasını 
yapan İl Koordinas 
yon Kurulu Başkanı 
ve İnegöl Ziraat Oda 
sı Başkanı Niyazi 
Özbil, Türkiye'de 
en çok sıkıntıyı 
tarım sektörünün 
çektiğini söyledi. 
Avrupa'daki tarımla, 
Türkiye'deki tarım 
arasında uçurumlar 
olduğunu dile geti 
ren Özbil, "AvrupalI 
çiftçi nereye ne eke
ceğini, ne kadar eke 
ceğini, nereye sata
cağını ve ne kadar 
kar edeceğini bili 
yor. Orada ürün pla 
nı yapılmış. Girdi 
lerin ne kadar ola
cağı belli. Türki 
ye'de ürün deseni 
belli olmadan, plan 
yapılmadan ve girdi
lerin ne kadar ola
cağı belli olmadan 
tarım yapılıyor.
Çiftçi ben şu tarlaya 
bunu ekeceğim 
diyemiyor. Ne 
kadar kar edeceğini 
bilmeden, kafasında 
soru işaretleriyle 
tarım yapılamaz. 
Çiftçi mazotta ÖTV 
ödüyor. Hava ve 
deniz taşımacılığı 
yapanlar ödemiyor. 
Biz de bu ülkeye 
katma değer 
kazandırıyoruz. 
Demek burada da 
ayrımcılık var. Bunu 
da kaldırın. Bugün

çiftçiye birçok ban 
ka kredi veriyor. 
Devlet sübvansiyo 
nu Ziraat Banka 
sı'nda uyguluyor. 
Eğer çiftçi özel 
bankalardan kredi 
alırsa sübvansiyon 
uygulanmıyor ve 
çiftçi yüksek faizle 
kredi alabiliyor. 
Özel bankalarda da 
sübvansiyon uygu
lansın. Sosyal dev 
let anlayışı ancak 
böyle olur. Çiftçi 2-3 
bankadan kredi ala 
rak üretim yapabili 
yor. Çiftçi ancak 
borçsuz üretim 
yaparsa mutlu olur. 
Borçlu üretim yapar 
sa çiftçi batar, 
üretim yapamaz. 
Asıl Türkiye'de 
mevta haline gelmiş 
çiftçiyi, batmış 
tarımı nasıl kurtara
caklarını düşünsün
ler" dedi.
Tarımın dünya ve 
Türkiye için vazge 
çilmez olduğunu 
belirten İl Tarım 
Müdür Yardımcısı 
M. Ali Koçkaya da, 
"Bölgeye uygun 
projeler sağlamaya 
çalıştık. Kurumlar 
arası diyaloglar kur
duk ve böylece tarı 
mı canlandırmaya 
çalıştık. 2008 yılında 
ürün havzaları belir
lenecek. Artık Gem 
lik zeytinine Gazian 
tep'te destek 
verilmeyecek" 

şeklinde konuştu. 
Öte yandan 
Orhangazi ilçesinde 
bir sektör haline 
gelen "Gemlik Tipi 
Zeytin Fidanı 
Yetiştiriciliği" 
tüm hızıyla" 
sürerken son 
olarak Mersin'in 
Silifke ilçesine 
gönderilen 7 bin 
adet Gemlik Tipi 
Zeytin fidanı 
üreticiye dağıtıldı. 
Silifke İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
tarafından 
tanesi 1 YTL'den 
Orhangazi'den 
alınan zeytin fidan
ları için Silifke'li 
üreticilerin büyük 
talep oluşturdukları 
dağıtımın devam 
etmesinin 
istendiği bildirildi. 
Gemlik Tipi olarak 
Orhangazi'de 
yetiştirilen zeytinler 
için Orhangazi'li 
zeytinciler ve 
fidancılar şimdi 
kendi patentlerini 
almak için 
mücadele ediyorlar. 
"Gemlik tipi 
Orhangazi" 
zeytini olarak 
piyasada tutunmak 
isteyen zeytin 
fidancıları 
hükümetin zeytin 
fidanına verdiği 
desteği kaldırması 
ile de zor anlar 
yaşadıkları öne 
sürülüyor.

Gemlik Lions Kulübü 
Bilgisayar Donanım 

kursu açıyor
Getrdik Lions 
Külübü ücretsiz 
Bilgisayar Donanım 
Kursu açıyor.
Lions Kulübünün 
faaliyetlerinin 
sürdüğünü belirten 
Gemlik Lions 
Kulübü İkinci 
Başkanı Saadet 
Çolak gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Atatürk ilke ve 
devrimlerini benim
semiş gençlere

17 Meslek Odası, mahkeme 
kararına rağmen Cargill'in faaliyetini 

sürdürmesine tepki gösterdi
Bursa Barosu'nda 
17 odanın katılımı 
ile düzenlenen 
basın toplantısı 
ile Orhangazi 
ilçesinde bulunan 
Amerikan Şirketi 
Cargill'in 
faaliyetinin durdu
rulmasına yönelik 
mahkeme kararları
na rağmen idare 
tarafından işlem 
yapılmadığı 
belirtildi.
Bursa Baro Başkanı 
Av. Asude Şenol 
tarafından odalar 
adına yapılan açık
lamada; Orhangazi 
ilçesinde bulunan 
birinci sınıf tarım 
alanı üzerinde 
kurulan Cargill 
kuruluşu ve faaliyet 
gösterdiği çevre 
açısından büyük 
zarar verdiği iddia 
edildi. Açıklamada 
şöyle denildi: 
"Türk Hukuk 
mevzuatına aykırı 
tıkları nedeniyle 
faaliyetine izin 
veren idari işlemin 
iptali için çok 
sayıda dava 
açılmıştır ve 
davaların tümünde 
verilen kararlarla 
işlemlerin öncelikle 
yürütmesinin 
durdurulması, nihai 
olarakta iptali 
hükme bağlanmıştır. 
Ancak bu kararlar 
idarece ısrarla

bilgisayar donanım 
kursu açacaklarını 
söyledi. Çolak açık
lamasında bilgisa
yar donanım kur
sunu başarı ile 
bitiren gençlere Milli 
Eğitim Bakanhğı’n 
dan onaylı sertifika 
verileceğini 
belirterek, ilgilenen
lerin 512 25 63 nolu 
telefondan daha 
geniş bilgi 
edinebileceklerini

uygulanmamaktadır. 
Cargill A.Ş lehine 
ise tek bir karar bile 
bulunmamaktadır." 
Cargill aleyhine 
verilen yaklaşık 9'a 
yakın mahkeme 
kararına rağmen 
idare tarafından fir
manın faaliyetinin 
durdurulmadığının 
düşündürücü 
olduğunu vurgu
layan Şenol, 
"Bursa milletvekili 
Altan Karapaşao 
ğlu'nun öncülü 
ğünde geçen dönem 
yapılmış 5578 sayılı 
toprak koruma 
kanunundaki deği 
şikliğin Anayasa 
Mahkemesi'nce 
yürürlüğünün dur
durulmasından 
sonra, bu kez yine 
Altan Kara paşa 
oğlu'nun öncülü 
ğünde ve teklifiyle 
yeni bir düzenleme 
ve geçen defa 
kaçırılan fırsatın bu 
kez yakalanmasıyla 

belirtti. Projenin 
amacının üniversite 
sınavlarını kazana
mamış gençlere 
kısa yoldan meslek 
edindirip, topluma 
faydalı bireyler 
konumuna getirmek 
olduğu açıklandı. 
Çolak, toplumsal 
sorunlara yönelik 
çalışmalara 
bundan sonra da 
devam edileceği 
hatırlattı.

Cargill'i kurtarma 
operasyonunun 
tamamlanmasına 
çalışılmaktadır." 
şeklinde 
devam etti.
Av. Asude Şenol, 
sözlerine şöyle 
devam etti: 
"Cargill'i kurtarma 
işlevi ağır basan 
Altan Karapaşa 
oğlu ’nun 
çabalarına 
bakıldığında 
komisyon çalış
maları sırasında 
sarf ettiği 'Çok 
istiyorsanız bu 
kanundan Cargill 
yararlanamaz diye 
bir madde koyun, 
benim Cargill 
sorunum yok.' 
sözleri hiç bir 
anlam ifade 
etmemektedir. 
Bu gidişle Altan 
Karapaşaoğlu ’nun 
ismi Altan 
Cargilpaşaoğlu 'na 
dönüşürse hiç 
şaşırmayız. ”
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Başkan Turgut ve beldeler
AKP hükümetinin kapat

acağı beldelerin belediye 
başkanlar! eylem planları 
için Antalya da toplana 
dursun, hükümet alt 
komisyonda görüştüğü 
yasa tasarısı nı meclise 
getiriyor.

TBMM başkanlığına veri 
len tasarı, meclis gündemi 
ne alınıp yasalaşacak.

Bu zamana kadar kona 
cak eylem planları ne işe 
yarayacak bilinmiyor ama, ( 
yasa görüşülüken belde 
belediye başkanlar/ belde 
halkları ile Ankara da 
gövde gösterisi yaparsa, 
bu işe yarar mı bilinmez.

AKP’nın meclis çoğun
luğuyla yasallaştıracağı 
tasarı, CHP tarafından 
haklı nedenlerle Anayasa 
M ah kemesine götürülür ve 
Ana yasa’ya aykırılık 
bulunsa engellenmiş olur.

AKP küçük beldeleri 
kendinden saymadığı için 
kafaya koyduğu tepeden 
yönetmek düşüncesini 
uygulamaya koyuyor.

Oysa rahmetli Özal dan 
sonra devletin küçüleceği

Güne'BaO

hep söylendi ama tam tersi 
kararlar alıniyor.

Dün, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a, ‘beldele 
rin kapatılması halinde bu 
durumun Gemlik Belediye 
sine yük getirir mi’ diye 
sordum.

Başkan Turgut haberde 
de okuyacağınız gibi getir 
meyeceğini, Gemlik. Beledi 
yesinin güçlü bir belediye 
olduğunu söyledi.

Turgut’a göre, Umurbey 
ve Küçük Kumla belediye 
leri sınır olarak iç içe gir
miş iki belediye..

Kurşunlu Belediyesinin 
uzaklik sorunu var ama o 
da problem değil.

Gençalli Köyünün Gem 
lik’e bağlanmasından son 
ra, Kumsaz ile Kurşunlu ile 

de sınır olunduğunu, 
hizmetlerin yaz aylarında 
artış göstereceğini söyledi.

Başkana göre üç belde 
nin Gemlik’in mahallesi ol 
ması Gemlik’in belediye sı 
nırlarını büyütecek.

Hizmette ise başkana 
göre zorlanma olmayacak.

Kumla ve Kurşunlu bel 
de belediyelerinde ciddi 
mali sıkıntılar yaşandığını, 
maaşların bile ödemede 
güçlük çekildiğini söyleyen 
Başkan Turgut, Gemlik 
Belediyesinin mali olarak 
güçlü bir belediye olduğu 
hu, gerektiğinde bütçesin
den iki belediye ye de birer 
milyon YTL ayırabileceğini 
belirtti.

Sizin anlayacağınız Baş 
kan Turgut, bu büyümeden 

zorlanmayacaklarını 
söylüyor.

Belde halklarına da ses 
lenerek, endişelenmeyin 
diyor.

Hizmeti daha iyi getire
ceklerini vaad ediyor.

Tabii bunları söylerken, 
merkezi hükümete de bu 
beldeleri bize bağlayın 
demediklerini belirtiyor.

Yasal bir düzenlemede 
kendilerinin ‘bit bu yasala 
uymayız’ deme şanslarının 
bulunmadığına dikkat 
çekiyor.

Kurşunlu, Umurbey ve 
Küçük Kumla belde halkı- 

. na sorulmadan tepeden 
hasırlanan bir yasa 
tasarısı, halka karşın yasal
laşırsa bu demokratik olur 
mu?

Tabii ki olmaz.
869 belde belediyesi bir 

anda meclisin çoğunluğu 
ile yok sayılacak.

Kendi kendini demokra 
tik kurallar içinde yöneten 
belde halklarının düşünce
si dikkate alınmayacak.

Bu başkanın değil, AKP’ 
in adaleti.

GEMLİK FİLATELİST DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN 
OLAĞAN KONGRE İLANI

Gemlik Filatelist Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 
20.03.2008 Perşembe günü saat: 14.00’de İstiklal Caddesi Gürle 
İş Merkezi No: 81 Gemlik adresindeki büroda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantı 27.03.2008 
Perşembe günü aynı yer ve saate yapılacaktır. Sayın üyelerimizin 
toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu

> 3- Faaliyet ve hesap raporları ile denetçi raporlarının okun- 
ması
• 4- Raporların müzakeresi ile yönetim ve denetim kurullarının 
ibraya sunulması
[ 5- Yeni yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi

6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

s

SERİNCE
ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ

KLİMA - SEBİL - BUZ MAKİNESİ

OREON Galanz

YETKİLİ BAYİ ■ MONTAJ & SERVİS
o— 11 Mayıs 2006 tarihinde Bursa Ulaştırma Bölge 

Müdürlüğü’nden aldığım 16 ZR 205 plakalı aracıma ait taşıt 
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ZEKERİYA ÇAKIR

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” İİİİjjjjj&L 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılıp. IhHHh

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye yasası TBMM'de
Tasarı bugün İçişleri Komisyonu'nda ele alınacak.
Nüfusu 2 binin altında 
olan 869 belde beledi 
yesi ile Büyükşehir 
sınırları dahilindeki ilk 
kademe belediyelerinin 
tüzel kişiliklerini kaldı 
ran, 42 yeni ilçe kurul
masını öngören Hükü 
met Tasarısı Meclis 
Başkanlığı'na sunuldu. 
Tasarı bugün İçişleri 
Komisyonu'nda ele alı
nacak. Tasarının önü 
müzdeki yıl yapılacak 
yerel seçimlerde uygu
lanabilmesi için 28 
Mart'tan önce yürür
lüğe girmesini sağla
mak amacıyla önü 
müzdeki hafta Genel 
Kurul'da yasalaşması 
bekleniyor.
Meclis Başkanlığına 
sunulan, “Büyükşehir 
BelediyesiSınırlan 
İçerisinde İlçe Kurul 
ması ve Bazı Kanun 
larda Değişiklik Yapıl 
ması Hakkında Kanun 
Tasarısıyla” kapatıla
cak belediyeler İl Özel 
İdareleri'ne 'şube' 
olarak bağlanacak ve 
İller Bankası payı 10 yıl 
süreyle özel idarelerin 
hesabına aktarılacak. 
Tasarıyla; Tüzel kişiliği 
kaldırılan belediyelerin 
bulunduğu yerleşim 
birimlerinde, hizmet
lerin aksatılmadan 
yürütülmesi amacıyla, 

ilgili belediye veya 
Büyükşehir belediyesi 
ve köye dönüşen 
yerlerde il özel idaresi 
veya köylere hizmet 
gö türme birlikleri 
oluşturulacak.
-42 YENİ İLÇE 
KURULUYOR- 
Tasarıyla; İstanbul'da 
8, Ankara'da 1, İzmir'de 
2 olmak üzere 42 yeni 
ilçe kuruluyor.
Tasarıyla birlikte büyük 
şehir belediye sınırları 
içinde 42 Yeni düzen
lemede 283 ilk kademe 
belediyesi tamamen 
kaldırılırken 8'i de 
büyükşehir dışına 
çıkartılıyor.
-KAPATILACAK 
BELEDİYELERİN BAZI
LARI İSE ŞÖYLE: 
Adana: Ceyhan 
(Hamdilli) Adıyaman: 
Besni (Eskiköy) 
Afyon: Merkez (Çıkrık), 
Çay (Eber, Karamık, 
Koçbeyli), Dinar (İnce
su), Emirdağ (Davulga, 
Adayazı, Gömü, Ba 
demli), İhsaniye (Aya 
zini, Bozhüyük), Ince- 
hisar (Şeydiler) 
Sandıklı (Kızık, Menteş, 
Sorkun, Başağâç, Kara 
direk) Sultandağı (Kara 
pınar, Kırca, Üçkuyu.) 
Amasya: Merkez 
(Yeşilyenice, Aydınca, 
Doğantepe), Göynücek

ÎDamlaçimen), Taşova 
Destek, Esençay, 
Jallıdere) Ankara: 

Gölbaşı (Selametli), 
Ayaş (Çanıllı), Beypa 
zarı (Üruş), Çamlıdere 
(Peçenek), Çubuk 
(Sirkeli), Güdül (Sor 
kun), Haymana (Çalış, 
Balçıkhisar) Nallıhan 
(Sarıyar). Antalya: 
Merkez (Karaveliler), 
Akseki (Güçlüköy) 
Gündoğmuş (Senır, 
Köprülü, Ortaköy) 
Aydın: Karacasu (Ata 
eymir, Geyre, Yenice), 
Kuyucak (Başaran). 
Balıkesir: Merkez (Şam 
lı, Kocaavşar), Balya 
(Ilıca), Bandırma (Aksa 
kal), Erdek (Ocakİar), 
İvrindi (Gökçeyazı), 
Manyas (Kızılköy, 
Salur), Şındırh (Yayla 
bayır, Gölcük). Bilecik: 
İnhisar (Taprak).Bitlis: 
Hizan (Kolludere). 
Burdur: Merkez (Büğ 
düz), Ağlasun (Çanak 
lı), Bucak (Gündoğdu, 
Ürküttü) Çaldır (Bayır, 
Kozağacı), Çeltikçi 
(Bağsaray), Gölhisar 
(İbecik), Tefenni (Bey 
köy, Hasanpaşa), 
Yeşilova (Safaaj. 
Bursa: Nilüfer (Gölyazı. 
Hasanağa, Kayapa), 
Osmangazi (Kirazlı, 
Narhça).
Çanakkale: Merkez

(Intepe), Ayvacık (Gül 
pınar), Biga (Balıklı 
çeşme, Yeniçiftlik, 
Kozçeşme), Ezine 
(Mahmudiye), Gelibolu 
(Bolayır), Yenice 
(Hamdibey, Akçak 
oyun). Çankırı: Merkez 
(Onür), Kurşunlu 
(Çavundur, Hacımus 
tu), Orta (Özlü), Şaban 
özü (Gürpınar), Yaprak 
lı (Yüklü). Çorum: Mer 
kez (Düvenci, Konaklı, 
Şeydim), Alaca (Çopra 
şık), Bayat (Eskiali 
bey), Boğazkale (Evci, 
Evren), Dodurga (Alpa 
gut), Laçin (Çamlıca), 
Mecitözü (Elvançelebi), 
Osmancık (Başpınar), 
Sungurlu (Kalede 
re).Denizli: Merkez 
(Göveçlik, Korucuk), 
Acıpayam (Kumafşarı, 
Yassıhüyük, Yeşildere, 
Yumrutaş, Gölcük), 
Akköy (Gölemezli), Bak 
lan (Boğaziçi, Dagal), 
Bekirli (Kutlubey), Çal 
(Belevi, Denizler, Orta 
köy), Çardak (Beylerli, 
Gemiş), Çivril (Işıklı), 
Güney (Eziler), Honaz 
(Karaçay ve Kızılyer), 
Kale (Gölbaşı), Saray 
köy fArimeûT, Fosun 
lar), Tavas (Baharlar, 
Çağırgan, Garipköy, 
Solmaz,. Ûlukent). 
Edirne: İpsala (Kocahı 
dır, Hacı), Keşan

(Paşayiğit, Yenimuha 
cir, Çamlıca), 
Uzunköprü (Çöpköy, 
Yeniköy). Elazığ: Palu 
(Baltaşı). Erzincan: 
Merkez (Dörtler). Erzu 
rum: Ispir (Çamhkaya). 
Eskişehir: Merkez 
İGündüzler), Alpu 
Osmaniye), Mihallıçcık 
Dinek), Sivrihisar (Kay 

maz, Nasrettin Hoca). 
Gaziantep: Nizip 
(Kocatepe).
İsparta: Merkez 
(Büyükğökçeli), Eğirdir 
(Gökçehöyük, Pazar 
köy), Senirkent (Yassıö 
ren),.Sütçüler (Kasım 
lar). İstanbul: Çatalca 
(Muratbey).
İzmir: Bayındır (Canlı), 
Bergama (Ayaskent, 
Bölcek).
Kars: Arpaçay 
(Koçköyü). 
Kayseri: Kocasinan 
(Güneşli, Ebiç, Kuşçu), 
Akkışla (Kutulu), 
Bünyan (Büyükbürün 
güz, Koyunabdal), 
Develi (Zile), Pınarbaşı 
(Kaynar, Pazarören), 
Sarız (Yeşilkent), 
Talaş (Kepez). 
Kırklareli: Merkez 
(İnece), Babaeski 
(Karahalil), Pınarhisar 
(Yenice), Vize (Sergen). 
Kırşehir: Merkez 
(Toklümen), Akçakent 
(Mahsenli), Akpınar 
(Köşker, Büyükabdiu 
şağı), Boztepe (Karaca 
ören), Çiçekdağı (Bo 
ğazevci), Kaman (Baş 
köy, Hamit, İsahocalı). 
Kocaeli: Gölcük 
(Yazlık), Karamürsel 
(Akçat). Konya:

Karatay (Hayıroğlu), 
Meram (Hatunsaray, 
Çarıklar, Kavak, illice), 
Selçuklu (Yükselen), 
Akören (Aldan), 
Beyşehir (Adaköy), 
Bozkır (Harmanpınar), 
Cihanbeyli (Kütüku 
şağı), Çeltik (Küçükha 
san), Çumra (Apa), . 
Doganhisar (Kocas), 
Emirgazi (Işıklar), fiğin 
(Balkı, Beykonak, 
Gökçeyurt), Seydişehir 
(Çavuş, Akçalar, . & 
Bostandere). Kütahya: 
Merkez (Kızılcaören, 
Seyitömer), Domaniç 
(Çukurca), Emet (Eğri 
göz, Yenice, Aydıncık), 
Gediz (Altınkent, 
Cebrail, Gümele, 
Yenikent), Hisarcık 
(Şeyhler), Pazarlar 
(Yakutlar), Simav - 
(Kelemyenice, Yemişli), 
Şaphane (Üçbaş), 
Tavşanlı (Alıkoy, 
Gürağaç, Kuruçay). 
Muş: Bulanık 
(Karaağıl). Nevşehir: 
Acıgöl (Kurugöl), 
Gülşehir (Gümüşkent), 
Hacıbektaş (Kızılağıl), 
Kozaklı (Kalecik, 
Karasenir), Ürgüp 
(Aksalur, Başdere, 
Mustafapaşa).
Niğde: Merkez 
(Aydınyurt, Dikilitaş, 
Elmalı, Hacıbeyli, 
İçmeli), Altunhisar 
(Çömlekçi), Bor 
(Kızılcaköyü). Ordu: 
Perşembe (Kırlı). 
Sakarya: Karasu 
(Yuvahdere). Samsun: 
Bafra (İkizpınar), Havza 
(Bekdiği, Ilıca).Sinop: 
Gerze (Yenikent).

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

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: ÎİB GEMLİK Tel(0,224) 513 96 83 Fax: (0,224) 513 35 95
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Uludağ Üniversitesinde
başörtüsü gerginliği

Uludağ Üniversitesi’nde başörtülü öğrencilerin anayasa düzenleme
sine rağmen kampüs ve fakültelere alınmasını engelleyen rektör ve 
dekanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, eski kanunun hala yürürlükte olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Caddesi 
Bursa'nın çehresini 

değiştirecek
Uludağ Üniversite- 
si'nde başörtülü 
öğrencilerin 
anayasa düzenleme
sine rağmen 
kampüs ve fakül
telere alınmasını 
engelleyen rektör 
ve dekanlar hakkın
da sivil toplum 
örgütleri tarafından 
suç duyurusunda 
bulunuldu.
Uludağ Üniversite
sinde dün sabah 
saatlerinde 
başörtüsü gerginliği 
yaşandı.
Başörtülü öğrenciler 
üniversiteye 
alınmamaya devam 
edilirken, Eğitimciler 
Birliği Sendikası 
(Eğitim Bir-Sen), 
yasağın sürdüğünü 
tespit ederek, 
noter nezaretinde 
idare ve rektör 
hakkında suç duyu
rusunda bulunmak 
için tutanak tuttu. 
Avukatları ile 
birlikte Eğitim 
Fakültesi önüne 
gelen sendika 
temsilcileri ve 
güvenlik görevlileri 
arasında tartışma 
çıktı. Başörtülü 
öğrencilerin 
güvenlik görevlileri 
tarafından içeri 
alınmaması üzerine 
yaşanan söz 
düellosu sendika 
avukatlarının 
güvenlik görevlileri 
ve yasağı sürdüren
ler hakkında

tutanak tutmasıyla 
son buldu.
Eğitim Fakültesi 
önüne Avukat 
Levent Çelik, 
Mazlum-Der 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Avukat 
Şakir Çalışkan, 
Mazlum-Der
Bursa Şube Başkanı 
Ahmet Tilci ve 
sendika üyeleri ile 
birlikte gelen 
Eğitim bır-ben 
Bursa Şube 
Başkanı Numan 
Şeker, açıklamalarda 
bulundu.
Şeker, 
Cumhurbaşkam'nın 
başörtüsü ile 
ilgili yasayı 
onaylamasının 
ardından 
üniversitelerde 
yasağın kalktığını 
belirterek, 
yasakta direten 
rektörlerin anayasa 
hükmünü hiçe 
sayarak suç 
işlediklerini 
kaydetti. Anayasa 
değişikliğinin 

yürürlüğe girmesine 
rağmen başı 
kapalı kız öğrenci
lerin üniversitelerde 
derslere alınma
masının anayasaya 
aykırı olduğunu 
ifade eden Şeker, 
"Yapılan anayasa 
değişikliği yasağın 
kalkması için 
yeterlidir. Bunun 
için ayrı bir kanuni 
düzenlemeye 
gerek yoMcff.
Üniversite rektörleri 
kendilerine bir 
talimat gelmesini 
beklemeksizin 
anayasaya uygun 
hareket ederek, 
başı örtülü kız 
öğrencileri üniver
sitelere almak 
zorundadırlar" dedi. 
Yapılan açıklamanın 
ardından avukatlar 
ve bir grup başörtü 
lü öğrenci ile birlikte 
Eğitim Fakültesi 
giriş kapısına 
gelen Numan Şeker, 
kapıdaki güvenlik 
görevlisine 
başörtülü öğrenci

lerin fakülteye 
girip giremeyeceğini 
sordu. Bunun 
üzerine güvenlik 
görevlileri ile 
Avukat Şakir 
Çalışkan arasında 
münakaşa çıktı.
Güvenlik görevlileri 
önce avukat 
Çahşkan'ın kimliğini 
görmek istedi.
Daha sonra öğren
cilerden de kimlik 
isteyen güvenlik 
görevlileri, 
kendilerine verilen 
talimat doğrultusun
da başörtülü 
öğrencilerin içeriye 
alınamayacağını 
belirtti. Bunun 
üzerine Avukat 
Şakir Çalışkan, 
güvenlik görevlileri 
ile üniversite 
yönetimi hakkında 
tutanak tuttu.
ı u ıuıTc?y<î 
başörtülü öğrenciler 
de imza attı.
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof.
Dr. Mustafa 
Yurtkuran, eski 
kanunun hala 
yürürlükte olduğunu 
ifade ederek, 
"Biz ciddi kaos 
olacağını biliyorduk. 
Türkiye Cumhuri 
yeti'nde olmayan 
meseleler oluştu. 
Türkiye'yi sıkıntılı 
günlerin beklediğini 
biliyoruz" diye 
konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
30 yıldır el atılmayan 
Cumhuriyet 
Caddesi'ndeki 
altyapı sorunlarını 
söz verilen süre 
içinde bitirirken, 
yolun kaldırım, 
turetuvar ve ışık
landırma çalışmaları
na başladı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin kanalizas 
yon, yağmursuyu 
ve içme suyu 
çalışmalarını 
15 gün önce bitirdiği 
Cumhuriyet 
Caddesi'nde 
doğalgaz ve telefon 
altyapısındaki 
sıkıntılar da 
gideriliyor.
Yaklaşık 30 yıldır 
hiçbir altyapı yatırı 
minin gerçekleş 
tirilmediği Cum 
huriyet Caddesi, 
yenilenen imajıyla 
Bursa'ya yakışır 
hale geliyor. ‘ 
Kayıp su oranının 
yüzde 60'larda 
olduğu ve her 
yağmurda dükkan
ların sular altında 
kaldığı Cumhuriyet 
Caddesi'nde, 
kanalizasyon, 
yağmursuyu ve 
içme suyu hatları 
yenilenirken, 
Bursagaz bölgeyi 
doğalgaza kavuştu
ruyor, Telekom 
ise abonelerinden 

K AŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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gelen ihtiyaçları 
karşılayarak, 
sistemini de 
elden geçiriyor. 
Cumhuriyet 
Caddesi'nin yeni 
kaldırımlarında kul
lanılacak taşlar ise 
özel imalat olacak. 
Eskişehir'de özel 
olarak üretilen 
washbeton adı 
verilen taşlar ile 
caddedeki yürüyüş 
konforu artırılacak. 
Daha pürüzlü olan 
taşlar sayesinde 
vatandaşlar 
yağışlı havalarda 
dahi zorlanmadan 
yürüyebilecekler. 
Konfor getirdiği 
kadar yeni 
kaldırımlar Cumhu 
riyet Caddesi'ne 
dekoratif bir görüntü 
de kazandıracak.
Caddenin ışıklandır
ması bu çalışmalar 
çerçevesinde yenile
cek. Daha çok ışı 
saçan ve dekoratif 
ışıklandırma 
ekipmanlarının 
kullanılacağı 
caddede aydınlatma 
kalitesi artacak.
Bursagaz ve 
TEDAŞ'ın da çalış
malarının tamamla
masının ardından, 
asfaltı yapılacak 
olan Cumhuriyet 
Caddesi'nin 
Nisan ayının ilk 
haftasında açılması 
planlanıyor.

(UMAN AAANIYOA

Bünyemizde çalışacak 
BAYAN ELEMAN 

aranıyor.
| YATAŞ *

Gazhane Cad. No: 11- GENLİK 
Tel: 0.224 514 70 11

HEMŞİRE ARANIYOR

Orhangazi’deki 
Özel Zeytin Tıp 

Merkezi’ne tecrübeli 
HEMŞİRE alınacaktır

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
MUSTAFA HİÇDURMAZ 
GSM: 0 505 258 39 71
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Asker uğurlamaya 
gidenleri taşıyan 
minibüse kamyon 

çarptı: 8 yaralı

Ölen kişinin arsasını satmaya 
çalışan dolandırıcı yakalandı

Bursa'da askere 
giden genci uğurla
maya gidenlerin 
bulunduğu minibü 
se kamyonun çarp
ması sonucu 8 kişi 
yaralandı. Minibüste 
mahsur kalanlar, 
Başbakan Erdo 
ğan'ın korumaları gi 
bi balyozla kurtarıl- 
da. Alınan bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Bursa-Yalova Yolu 
9. kilometresinde 
önceki gece 00.30 
sıralarında meydana 
gelen kazada, Tak 
yeddin C. yöneti
mindeki 16 TP 213 
plakalı kamyon, as 
ker uğurlamak için 
terminale giden 
konvoyda bulunan 
Bülent Uzun'un 
kullandığı 16 L 4553 
plakalı minibüse 
yandan çarptı.
Kazada, minibüste 

bulunan yolcular 
kapının sıkışması 
sonucu mahsur 
kaldılar. Yaralılar ve 
araçta bulunanlar 
minibüsün kapısının 
balyoz ile kırılması 
sonucu güçlükle 
çıkartıldılar.
Yaralılardan Ahmet 
Çelik (38), Sedat 
Çelik (9), Merve 
Çelik (6), Semiha 
Aygün (15), Ayşe 
Aygün (17), Bursa 
Devlet Hastanesi'ne, 
Zeynep Çaylak (41), 
Zekiye Mutlu (28) ve 
Neşe Çelik (39) ise 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu bildirildi. 
Kaza sonrası sürü 
cü ile tartışan kon
voyda bulunanları, 
polis ve jandarma 
güçlükle 
sakinleştirdi.

Bursa'da, 1989'da 
ölen kişinin yerine 
geçerek, 1.5 milyon 
YTL değerindeki 
arsayı sattığı iddia 
edilen kişi, babası 
mn adındaki *H' harfi 
yüzünden yakalandı. 
Yerine geçtiği Ahmet 
İnan adlı vatandaşın 
baba isminin ’Meh 
met' olduğunu öğre
nen polis, sahte bel
gelerle arsayı üzeri 
ne alan zanlının 
babasının ise ’Me 
met' olduğunu belir
leyince, gerçek 
ortaya çıktı.
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Mü 
dürlüğü'nde yapılan 
açıklamaya göre, 
çiftçilikle uğraşan 
Ahmet İnan isimli 
kişi 1989'da hayatını 
kaybetti. İnan'ın 
merkez Nilüfer ilçesi 

Ertuğrulköy'de 3 bin 
metre karelik arsası 
oluğunu öğrenen 
aynı isme sahip 
Ahmet İnan (37) 
isimli seyyar pazar 
cı, arsanın tapusunu 
kaybettiğine dâir 
zayi ilanı vererek 
Nilüfer İlçe Tapu 
Müdürlüğü'ne müra
caat etti. Ahmet 
İnan, düzenlediği 
sahte belgelerle 1.5 
milyon YTL değer 
biçilen arsa için yeni 
bir tapu çıkarttı. 
İnan, arsanın satışı 
için arkadaşı Abdül 
hakim B.'ye (34) 
vekalet verdi. B., 
arsayı müteahitlik 
yapan Namik M.'ye 
1 milyon 50 bin 
YTL'ye sattı. Satış 
için 23 bin YTL 
kapora veren müte 
ahhit Namık M., satış 
işlemleri gecikince 
Ahmet İnan ve 

arkadaşı Abdülha 
kim B.'yi polise 
şikayet etti. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatan polis, arsa 
sahibi olduğu öğre
nilen ve 1989'da 
hayatını kaybeden 
Ahmet İnan'ın baba 
isminin 'Mehmet', 
onun yerine geçen 
Ahmet İhan'ın baba 
sının isminin ise 
Memet* olduğunu 
belirleyince gerçek 
ortaya çıktı.
Arsanın gerçek sahi 
bi olan Ahmet 
İnan'ın 1989'da 
öldüğünün belirlen
mesi üzerine 
pazarcı Ahmet 
İnan ve arkadaşı 
Abdülha kim B., 
sahte belge lefle 
arsayı sattıkları 
iddiasıyla polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Emniyette 
sorgulamaları 

tamamlanan 2 zanlı 
'Resmi belgede 
sahtecilik yapmak 
suretiyle nitelikli 
dolandırıcılık' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Babalarının böyle 
bir arsa sahibi 
olduğundan 
habersiz olan çiftçi 
Ahmet İnan'ın 2 
çocuğu ise, gerçe ği 
polisten öğrendi. 
Arsa sahibi Ahmet 
İnan'ın öldüğünü ve 
böyle bir arsasının 
olduğunu zanlıların 
nasıl öğrendiğini 
araştıran polis, 
olayla ilgili çok 
yönlü soruşturma 
başlattı.
Adliyeye sevk 
edilen zanlılardan 
Abdülhakim B. ise, 
"Bizim suçumuz 
yok, tapu müdür
lüğüne sorun" 
demesi dikkat çekti

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

Lastik kesen 2 zanlı Adliye’de
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİLSATİUKreKİRALIKLARINIZİÇİNBİZİARAYINIZ
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 
 Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan■

%

I

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. &

Madde &ZÂLP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

îte'., 
ite" 
İte"

Bursa'da kendisin
den ayrılap eşine 
kızıp, alkol aldıktan 
sonra 5 kilometrelik 
yol güzergahında 
100'ü aşkın otomo
bilin lastiğini sustalı 
bıçakla kesen zanlı 
ve arkadaşı, Gasp 
Bürosu ekiplerince 
yakalanarak Adli 
ye’ye sevk edildi. 
Alınan bilgiye göre, 
önceki gece sabaha 
kadar Anadolu Ma 
hallesi'nden başla 
yıp 5 ayrı semtte 
100'ü aşkın otomo
bilin lastiğini sustalı 
bıçakla kesen kişiler 
polis tarafından ta 
kibe alındı. Yıldırım 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü ile Asayiş Şube 
Müdürlüğü Gasp 
Bürosu ekipleri, 
sustalı zanlıların 5 
kilometrelik yol gü 
zergahında çok sayı 
da otomobilin lastik
lerini kestiğini belir
le di. Zanlıların ey 
lem yaptıkları yol 
güzergahı bir hari
tayla tespit edildi. 
Son olarak Sıraceviz 
ler Mahallesi'nde 
otomobil lastiklerini 
kestiği belirlenen 
şahısların çok uzak

ta oturmadıkları 
belirlendi. Bölgede 
oturan sabıkalı kişi
lerin listesini çıka 
ran Gasp Bürosu 
ekipleri, Mehmet 
K.'ye ulaştı.
Soruşturmayı derin
leştiren polis, Murat 
Ç'nin de Sıracevizler 
Mahallesindeki evi 
ni tespit etti. Murat 
Ç'yi evinde gözaltı
na alan polis, merdi
ven altına saklanan 
suç aleti ucu kırıl 
mış bıçağı da ele 
geçirdi. 2 zanlının 
yakalanmasında, 
Anadolu Mahallesi'n 
deki bir işyerine ait 
güvenlik kamerala 
rının rolünün büyük 
olduğu ifade edildi. 
Emniyet yetkilileri, 
esnaf ve vatan
daşları iş yerleri,

otopark ve 
garaj önlerine 
güvenlik kameraları 
koymalârı hususun
da ikaz etti.
Eşinin kendisinden 
ayrılması üzerine 
bunalıma girip 
alkol alan 
Murat Ç. suçunu 
itiraf etti. 2 zanlı, 
emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından 
adliyeye sevk 
edildi. Şahıslar 
lastikleri neden 
patlattıklarını 
söylemezken, 
yüzlerini de kamer
alardan sakladı.
Polis, şu ana kadar 
49 mağdurun 
başvurduğunu, 
sayının daha da 
artabileceğini 
açıkladı.___________ |
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50sirket 35 bin 
kişiyi işe alacak

İşsizlik en büyük 
sorun olarak 
karşımıza çıkarken, 
işveren de nitelikli 
eleman bulamamak- 

. tan şikayetçi. Kendi 
insan kaynağını 
yetiştirmek konusun
da sürekli girişim
lerde bulunan özel 
sektörde 50 şirket 
önümüzdeki süreçte 
35 bin kişiye istih
dam sağlayacak. 
Ekonomist 
Dergisi'nin haberine 
göre finanstan 
gıdaya, perakende
den bilgisayara 
kadar sadece pek 
çok alanda eleman 
açağı var.
Bardağın dolu kıs
mında bankacılıktan 
sağlığa, perakende

den bilişime kadar - 
ekonominin en 
önemli sektörleri 
yaşanan bazı olum
suzluklara karşın 
yatırımlarını 
sürdürüyor. Geçen 
yıl istihdam yaratma 
açısından en hareket 
li olan bankacılık, 
perakende, sağlık ve 
enerji sektörlerinin 
bu yıl da atımlarına 
devam etmeleri 
bekleniyor. İK danış
manları bu dört sek
törün yanında, 
bilişim teknolojileri 
(BT) ve turizm sek
törünün de önümü 
zdeki dönemde 
istihdamını en çok 
artıracak sektörler 
arasına gireceğini 
düşünüyor.

Barış Güler’in kaleminden 8YAŞ

ÇİZİYORUM

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

DEVREN SATILIK 
veya KİRALIK DÜKKAN

Orhangazi Caddesi
Çifte kahveler civan 

(Lokanta veya boş olarak devir yapılabilir.) 
0.535 633 46 83 
0.224 525 08 12

KIRPART A.Ş. bünyesinde 
çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 

mezunu elemanlar alınacaktır. 
(Formlar güvenlikten alınacaktır.) 
MEST ALBAY LTD. ŞTİ. 

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

raîMfl ABONE OLDUNUZ MU?
HEDDSmimi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve mutfak islerinde çalışacak 

BAYAN ELEMAN aranıyor. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN 

ELEMAN VE 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

GEM1İK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI

(Rezervasyon 
Tel: 513 33 21)

SATILIK VİLLA
Filmin Adı
RECEP İVEDİK 11.30 - 14.00 - 16.15 - 19,00 - 21,15

ULAK 14.00 * 19.00 - 21.15
ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARINDA 1,1.30- 16.15

Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12
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Ekonomi masaya yatırılıyor
Ekonomiyle ilgili 
son gelişmeler, 
cuma günü 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında 
yapılacak toplantıda 
masaya yatırılacak. 
İlki geçen ay 
yapılan Ekonomi 
Değerlendirme 
Toplantısı'na,

ekonomiyle ilgili 
bakanların yanı sıra 
bazı milletvekilleri 
de katılmıştı.
Toplantıda küresel 
piyasalardaki 
gelişmeler ele alın
mıştı. İkincisi Cuma 
günü Ankara'da 
yapılacak toplantıya 
ilgili bakanların yanı 
sıra bürokratların da

katılması bekleniyor. 
Toplantının özel 
bir gündem 
maddesi açıklanma
masına rağmen 
uluslararası 
piyasalardaki 
gelişmeler ile bu 
gelişmelerin Türk 
ekonomisi 
üzerine etkilerinin 
tartışılması

bekleniyor.
TÜSİAD heyeti de 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan ve 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Nazım 
Ekren ile yaptığı 
görüşmelerde, olası 
gelişmelerle ilgili 
görüşlerini 
hükümete iletmişti.

İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

>■ .MSİfcl Şiir Köşesi

HAYAT

UAK bugün olağanüstü toplanıyor
Üniversitelerarası 
Kurul (ÜAK), 
28 Şubat 2008 

Perşembe günü 
olağanüstü 
toplanacak. 
Kurul Başkanı ve 
Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Akaydın 
başkanlığındaki 
toplantı, Ankara 
Hukuk Fakültesi'nde 
saat 10.30'da

başlayacak.
Edinilen bilgiye 
göre toplantıda, 
başörtüsünün 
yükseköğretimde 
serbest bırakıl
masını öngören 
Anayasa değişikliği 
ile YÖK'ün 
rektörlüklere 
gönderdiği yazı ve 
yaptığı açıklamanın 
görüşülmesi 
bekleniyor

İşletmeler denetim altında
Çelik: "800 müfettiş, 3 ilde denetim yapıyor."
İstanbul, İzmit ve 
Yalova’daki tersanel
er dahil bütün 
işletmelerde 
denetim sürüyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
800 müfettişin 
tescilsiz işyeri ve 
kayıtdışılık ile 
ilgili denetim 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
belirtti.
Ankara'da basın 
mensuplarının 
sorularını cevap
layan Faruk 
Çelik, Davutpaşa'da 
ki patlamadan

sonra İstanbul'da 
615 işyerinin 
denetlendiğini 
söyledi.
Çelik, "Şu anda 
800 müfettiş

Türkiye'nin önemli 
3 ilinde pazartesi 
den itibaren 
denetimlerini 
sürdürüyorlar, 
özellikle tescilsiz 
işyerleri ile ilgili 
çalışmalarını 
yürütüyorlar, tabi 
bu arada kayıtdışılık 
ile ilgili çalış
malarını." dedi. 
İstanbul, Yalova ve 
İzmit'teki denetim 
çalışmaları 15 gün

içinde bitecek. 
Faruk Çelik, 
Davutpaşa ile ilgili

teftiş kurulu raporu
nun da hazır
landığını söyledi.

Hatırımda kalan şefkatli kucak.
Tavana asılıydı uyuduğum salıncak. 
Sonra arkadaşlarla, fink attığım sokak. 
Ne güzeldi yeni başlayan hayat.

İsmim yankılansa da duymazdı kulak. 
Aklımda sadece oyun oyuncak 
Tarihte kaldı çelik çomak.
Kısacık rüyadan uyandırdı hayat.

Okuldu, titreyerek attığım ayak, 
Topu at, tutla başlayan merak, 
Harflerle, kelimeler oldu pıtırak 
Kaderimi yükledi ansızın hayat.

Ondördünde acıyı tattı damak, 
Yetim bıraktı genç yaşta beni hak 
Dünya boş, düştüm, bulamadım tutamak 
En zalim yüzünü göstermişti hayat.

Kulağımı çınlatan ses, ayağa kalk, 
Okuldu çağıran sılamdan uzak.
Kapandığım sıra gözyaşımla ıslak, 
Dünya dursa da, durmuyor ki hayat.

Yatılıda üç yıl geçti çabucak.
Hasrete alıştık, dostluklar sıcak, 
Yine ayrılık,yine büküldü dudak, 
Neylersin, insanları koşturan hayat.

Yola çıktım, elimde başak, 
Başımdaki yelden fışırdardı kavak, 
İki ela göze oldum mu? Tutsak, 
Bazen insanları coşturan da hayat.

Bağladı bizi ayaklara dolanan duvak, 
Neş'eyi, kederi özenle paylaşmaya bak, 
İbrahim, iyiliği geriye miras bırak.
Sevgi paylaşıldıkça güzelleşir hayat.

Etrafımda torunlar salkım saçak, 
Sevgim ağaçta, çiçekte yaprak, 
Bedenim olmadan bir avuç toprak, 
İnsanları saadetle kucaklasın hayat.

20. 08.2007

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KErfez ABONE OLUN

OKUTUN 
OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kentlerin nüfusu 40 yıl büyümeye devam edecek
Birleşmiş Milletler, 
bü yıl sonuna 
kadar dünya 
nüfusunun yarıdan 
fazlasının 
şehirlerde yaşaya
cağını bildirdi. 
Yayınlanan raporda, 
köylerden göç 
sonucu, kentlerin de 
daha 40 yıl 

büyümeye devam 
edeceğine 
işaret edildi.
Voice of America'nın 
haberine göre, 
Birleşmiş Milletler 
Nüfus Bölümü 
Başkanı Hania 
Zlotnik bu büyü
menin, nüfusları 
yarım milyonun 

altında kalan pek 
çok kentin 
doğmasına yol 
açacağını söyledi. 
Nüfus artışı ise, 
başta Asya'dakiler 
olmak üzere, az 
gelişmiş ülkelerde 
hızlı olacak. 
Afrika'da kentli 
nüfusun önümüzdeki 

otuz yılda üç 
katına çıkacağı 
hesaplanıyor.
Rapor, doğurganlık 
oranlarının 
sabit kalması koşu
luyla, dünyanın 
kentsel nüfusunun 
2050 yılına kadar 
8 milyara ulaşa
cağını belirtiyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye'de ilk defa tir özel hastane verilerini halita açtı
Acıbadem Kadıköy 

IHastanesi'nde 1999-
2007 yılları arasında 
yapılan tüm kalp cer
rahisi operasyonları 
nın sonuçları rapor 
haline getirilerek 
yayınlandı. Rapor 

| hastanenin web site 
sinde de yer aldı. 
Sekiz yılda toplam 5 
bin kalp ameliyatı yap 
tıklarını ve özel tek 
niklerle ameliyatlar
daki kan kullanımını 
yüzde 15'e düşürdük
lerini belirten 
Acıbadem Kadıköy 
Hastanesi Kalp ve 
Damar Cerrahisi 
Bölüm Sorumlusu 
Doç. Dr. Cem Alhan, 
"Türkiye'de ilk defa 
Acıbadem olarak 
ameliyat sayılarımızı, 
başarı oranlarımızı, 
hastaların yaş gru 
bunu, özelliklerini, 
hatta ölüm oranlarını 
bile yayınladık. 
Amacımız Acıba 
dem'deki vaka 
örneklerinden yola 
çıkarak Türkiye'nin 
kalbinin fotoğrafını 
çekmekti" dedi.

। ABD ve İngiltere'deki 
I kalp cerrahi merkez- 
| leri düzenli olarak bu 
raporları hazırlayıp 
yayınlıyor. 
Sözkonusu raporlar, 
ülkenin ulusal sağlık 
politikalarının oluş 
turulmasında kul

lanılıyor. Doç. Dr. 
Cem Alhan, 8 yıl 
boyunca topladıkları 
verileri dünyanın 
saygın bilimsel dergi
lerinde de yayınladık
larını, amaçlarının 
hem hekimlere hem 
de halka yaptıklarını 
açıklamak olduğunu 
söyledi. Doç. Dr. Cem 
Alhan, Acıbadem ola 
rak kalp cerrahisi 
ameliyatlarında sağla 
dıkları başarının 
nedenlerini ve yarat
tıkları farkı da anlattı. 
BYPASS'TA KAN 
KULLANIMINI 
AZALTTIK 
Tüm dünyada 
Kaıp ameıiyaıiârının 
en fazla kan kul
lanımını gerektiren 
ameliyatlar olduğuna 
değinen Doç. Dr. Cem 
Alhan, "Bunun için 
özel cerrahi teknikler 
kullanıyoruz. 2007 
yılında bu teknikleri 

kullanarak koroner 
bypass hastalarında, 
hastaların sadece 
yüzde 15’inde kan 
kullandık, yüzde 85'in 
de hiç kan kullan
madık" dedi.
Yaptıkları araştır
malar sonucunda kan 
kullandıkları hastalar
da önemli sorunların 
çıktığını, tedbir olarak 
tüm hastalardan uy 
gun kan grubunda 
kan istediklerini belir 
ten Doç. Dr. Alhan, 
şunları söyledi: 
"Kan nakli bir doku 
naklidir aslında.
Kanla geçen bildiği 
miz ve bilmediğimiz 

dırçoK riasıâıfK var. 
Bildiğimiz hastalık
ların nakil kanda olup 
olmadığını laboratu- 
varda araştırıyoruz. 
Ancak bilmedikle 
rimiz için bir şey 
yapamıyoruz. 
Size kan nakli 

yapıldığında, 
başkasının savunma 
sistemindeki unsurlar 
da vücut sisteminize 
geçiyor, çünkü 
savunma hücreleri 
kanda bulunuyor. 
Bu defa nakil yapılan 
kişinin dokusuyla 
savaşmaya başlıyor. 
ABD'de bazı merke
zler kân kullanmadan 
bu ameliyatları 
yapmaya başladı. 
Bu konuda dünyaya 
da öncülük ettiğimizi 
düşünüyoruz." 
KAN KULLANMADAN 
NASIL AMELİYAT 
YAPILIYOR? 
Kanamaya etki eden 
faktörler ortadan 
kaldırılmaya çalışıl) 
yor. Ameliyat sırasın
da ve sonrasında 
hastanın kan kaybı 
en aza indiriliyor. Bu 
amaçla özel cerrahi 
teknikler uygulanıyor. 
Kan nakli tıbbi açıdan 
zorunlu görülürse 
yapılıyor. Ancak 
bazı hastalarda kan 
nakli sonrasında 
enfeksiyon, 
akciğer sorunları 
ortaya çıkabiliyor.

Bu sorunların kan 
kullanmayınca daha 
azaldığı tesbit 
edildiğinden, 
mümkün olduğu 
kadar kan 
kullanılmamaya 
çalışılıyor.

Dünyada Verem 
yeniden tehdit oldu

İlaca direnç gösteren 
tüberküloz (verem) 
vakalarının şimdiye 
kadar belirlenen en 
yüksek düzeyde 
olduğu bildirildi.
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (DSÖ) 81 
ülkeyi kapsayan 
araştırması, örgüt 
uzmanlarını bile 
şaşırttı.
DSÖ raporuna göre, 
ilaca direnç gösteren 
tüberküloz, uzman
ların endişe ettiğin
den daha hızlı şekilde 
yayılıyor.
Dünya genelinde 81 
ülkeyi kapsayan 
araştırma, ilaca 
direne aösteren 
tüberküloz 
vakalarının 45 ülkede 
görüldüğünü ortaya 
koyuyo
Ancak Afrika'dan 
sınırlı miktarda veri 
elde edimesi 
nedeniyle bu sayının 
daha da yüksek 

olabileceği 
belirtiliyor.
Rapora göre, ilaca 
direnç gösteren 
veremin en yaygın 
olduğu bölge 
Doğu Avrupa oldu. 
Uzmanlar, dünyada 
geçen yıl 9 milyon 
dolayında tüberküloz 
vakasına rast
landığını belirtiyor. 
Bu vakaların yüzde 
5'inin yâni yaklaşık 
500 bininin ilaca 
dirençli türden 
olduğu tespit edildi. 
Rapora göre, 
hastalığa, 
yoksul ülkelerde 
rastlanıldığı 
sonucuna 
varmak da mümkün 
görünmüyor.
Ingiltere'nin başkenti 
Londra'nın doğu kes
iminde vaka oranının 
gelişmekte olan bazı 
ülkelerden daha yük
sek olması da 
bunu kanıtlıyor.
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om GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz 185

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 - FERİBOTrVl
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

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

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 QQ
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 513 10 68
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

NÖBETÇİ ECZANE

28 Şubat 2008 Perşembe 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 0.224 513 20 05

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2991 

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 OFŞET 
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 PETEKLER ■
* LAMİNANT PARKE
* HAZIR MUTFAK
* ISI ve SU YALITIMI
* ODALAR AMERİKAN KAPI
* GİRİŞ ÇELİK KAPI
* KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ lg»
• ALÇI SIVA
« CEPHE KAPLAMA .
* OTOPARK & YEŞİL ALAN ^■li—
* PVC PENCERE
• BANYOLARDA IŞIĞA DUYARLI HAVALANDIRMA 1
• 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

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

MODERN YENİ

UüP ■ ■ j

(£k&(£f
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KAPALI OYUN PARKI i
Sitenin kensine ait oyun parkında çocuklarınız neşe ve güvenle oyun oynarken, 
sîzler kapalı devre kamera sistemi ile çocuklarınızı takip edebileceksiniz.

mailto:gmainsaat2006@hotmail.com


" KeDADIN LEZZETİNİN, hİZMETİN kAİİTESİylc bİltlEŞTİçİ ACİRES "

___________________ Tibel Otel Karşısı - Tel: 0.224 513 95 45

GemlikKSrfez
|Kuruluf:1973|

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BEYHANLAR
OTOMOTİV A.Ş.
SANAYİ KURULUŞLARINA

İŞ YERLERİNE ■ ÖZEL ŞAHISLARA 
YÜKSEK MODELLİ 

ARAÇLAR KİRALANIR.

“Kiralayın, araca yatırım yapmayın. *

29 Şubat 2008 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr.
Şirin Plaza No:7 Gemlik / BURSA 

Tel; 0.224 513 33 49 Fax: 513 33 50

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Parke Taşı İmalathanesi ilçe içinden kaldırılıyor

Belediye İşletmeleri biraraya toplanıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kent Müzesine doğru
Gemlik Kent Müzesi'nin kurulması için baş 

latılan girişimlerin ikinci ayağını önceki gün Bursa 
Kent Müzesi’nde yaptığımız toplantı ile tamam
ladık.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un desteği ile 
ön bilgi almak için gittik Bursa’ya..Devamı sfy.ö'de

Gemlik Belediyesi 
tarafından kömür'depo- 
ları yanına yaptırılacak 
Hizmet Üniteleri Merke 
zi’nin temel atma töreni 
Pazar günü Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çeliklin katılımıyla 
yapılacak. 1.7 milyon 
YTL’ye malolacak olan 
merkez 7 bin metrekare 
alana kurulacak.
Haberi sayfa 3’de
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BE02180-945
NTEL21N 24) Ghz. İŞLEMCİ . 

INTEL 945 VGA+SES+LAN ANAKART 

2 GBDDR2 BELLEK 
160 GB SATA SABİT DİSK 

WMW OPTİK SÜRÜCÜ 

1FLCMDESCREENLCD.
EVEREST 435 KASA 
KART OKUYUCU

E ♦ OPTİK MOUSE

mağmum '"Şonua^rtl ./alçal

TAZICI TARAYICI
FOTOKOPİ

12TAKST
KDVDAHL

BV 
(ıljl FIRSATLAR

KAÇMAZ!
BE061004200 
AMD 4200 İŞLEMCİ 
AMD VGA+SES+LAN ANAKART 
2 GBDDR2 BELLEK 
160 GB BATA SABİT DİSK 
DVD*RW OPTİK SÜRÜCÜ* 
17” LG «IDE SCREEN LCD MONİTÖR 

EVEREST 435 KASA 
KART OKUYUCU

H ;MM KLAVYE ♦ OPTİK MAKOUSE 
«OT' 2+1 SES SİSTEMİKm- - ______

99 Y71

BİLGİSAYAR

dozhana Cad. No:U damllk / BURSfl
Tali 0.224 512 25 63 * wwwg«nUluNwaLcon

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


29 Şubat 2008 Cuma Gemlik Karfez Sayfa 2

Bağımsızlık bizim karakterimizdir..
Kuzey Irak'ta ısı -25 derece..
Ana kuzuları eşkıyanın peşinde..
Ulusal değerlerine,vatanının bölünmez 

bütünlüğüne kastedenlere ders veriyor.
ABD ve AB'ne karşın..
Türk Silahlı Kuvvetleri en büyük komu

tanından, Atatürk'ten aldığı emre sonuna 
kadar itaat ediyor.

Damarlarındaki asil kan ve yüreğindeki 
bağımsızlık ateşiyle eşkıyayı ininden 
çıkarıp toprağa gıömüyor..

Peki..
Adam boyunca karda operasyon ger 

çekleştirilirken Ankara'da sıcacık odalar
da yoğunlaştın İmi ış güvenlik önlemleri 
altında maroken koltuklarda oturanlar ne 
yapıyor?

Operasyona ilişkin usulden bir iki 
demeç veriyorlar..

Ama inceden inceden oymaya devam 
ediyorlar..

Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
başkentinde Türkiye'nin silahsız işgalini 
öngören yasalar arka arkaya çıkarılıyor.

Bunu yapan siyasi iktidar adeta işgal 
kuvveti gibi davranıyor
Türban Yasası
Vakıflar Yasası
Türkiye'de barışı bozmaya dönük giri 

şimler..
Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey ırak'a 

doğru yöneldiği gün Cumhurbaşkanının 
onayladığı Türban Yasası'yla üniversite 
ler karıştı..

Öğrenci kantinlerinde soğuk savaş 
başladı..
Türkiye'de ..
Toplum ikiye bölündü..
Hukuk ortadan çatladı..
Vakıflar Yasası devletin asli unsuru olan 

toprak bütünlüğünü ortadan kaldıran, 
Lozan ve Anayasa'ya aykırı ve 
gayrimeşru bir düzenleme..

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel
lerine konulan dinamit.

Vakıflar Yasası'nın amacı Lozan'daki 
"azınlık" tanımının yerine "cemaat" 
tanımını getirmek.

Böylece cemaat vakıfları da vakıfların 
temel kanunu olan Medeni Kanun'a 
yamanacak.

Yasa, Türk siyasal sistemini alt üst edi 
yor.

Dışarıdan para yardımı alabilecek 
vakıflar siyasete karışabilecekler.

Bu Türkiye'nin bağımsızlığı açısından 
son derece sakıncalı.

Böylece siyasetimizi yabancı fonların 
eline bırakmış oluyoruz..

Ve..
Düşmanın ekmeğine yağ sürüyoruz..
Ona zemin hazırlıyoruz.
Asla unutmayalım..
Bizi yönetenler de unutmasın..
AB ve ABD de..
Türkiye Cumhuriyeti çok büyük 

savaşlar sonucunda kuruldu..
Çok kan döküldü..
Çok can verildi..
Onun için..
Karakterinde bağımsızlık olan bir ulus 

asla boyunduruk altına girmez..
Girmeyecek de..

43 yeni ilçeye ilişkin tasarı 
TBMM Başkanlığına sunuldu
Nüfusu 2 binin altına 
düşen 863 belde ve 
ilk kademe beledi 
yesinin tüzel kişi 
liğinin kaldırılması, 
bazı belediyelerin 
birleştirilmesi ve 
43 yeni ilçe kurul
masını öngören 
kanun tasarısı, 
TBMM Başkanlığına 
sunuldu.
Tasarıya göre çeşitli 
ilk kademe ve belde 
belediyeleri birleştir
ilerek 43 yeni ilçe 
kuruluyor.
Bu ilçeler şöyle: 
Adana'da; Çukuro
va, Sarıçam, Anka 
ra'da; Pursaklar, 
Antalya'da; Aksu, 
Döşemealtı, Kepez, 
Konyaaltı, Murat 
paşa, Diyarbakır'da; 
Bağlar, Kayapınar, 
Sur, Yenişehir, 
Kocaeli'nde;
Başiskele, Çayırova,

Danca, Dilovası, 
İzmit ve Kartepe, 
İstanbul'da; 
Arnavutköy, Ata 
şehir, Başakşehir, 
Beylikdüzü, Çek- 
meköy, Esenyurt, 
Sancaktepe, Sultan 
gazi, İzmir'de; Bay 
rakh, Karabağlar, 
Mersin'de; Akdeniz, 
Mezitli, Toroslar, 
Yenişehir, Sakar 
ya'da; Adapazarı, 
Arifiye, Erenler, 
Serdivan, Samsun 
da; Atakum, Canik 
ve ilkadım, Erzu 
rum'da; Palandöken, 
Yakutiye, Eskişe 
hir'de;
Odunpazarı, Tepe 
başı.Tasarı, büyük 
şehir belediyesi 
sınırları içinde bulu
nan 147 ilk kademe 
belediyesinin tüzel 
kişiliklerinin kaldın 
larak diğer ilçelerin

£jjıııu.nıııılıiBiiııl;n 
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 

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 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
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

mahallelerine 
katılmasını da 
düzenliyor. 
İstanbul'un Eminönü 
ilçesi kaldırılarak, 
mahallesiyle birlikte 
Fatih İlçesine 
katılıyor.
Tasarıyla Adapazarı 
Büyükşehir Beledi 
yesinin adı Sakarya, 
İzmit Büyükşehir 
Belediyesinin adı da 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
değiştiriliyor.
Ayrıca 863 belde 
belediyesinin tüzel 
kişilikleri, ilk genel 
mahalli idareler 
seçiminden geçerli 
olmak üzere 
kaldırılarak köye 
dönüştürülüyor.Tasa 
rı yeni kurulacak 
ilçelerin kaymakam
larına 43 yeni oto
mobil alınmasını da 
öngörüyor.

Tasarıyla İçişleri 
Bakanlığının taşra 
teşkilatlarına 688, 
Maliye Bakanlığının 
taşra teşkilatlarına 
387, Milli Eğitim 
Bakanlığının taşra 
teşkilatlarına 473, 
Sağlık Bakanlığının 
taşra teşkilatlarına 
774, Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğünün taşra 
teşkilatlarına 215, 
Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü 
nün taşra teşkilat
larına 129, Diyanet 
İşleri Başkanlığının 
taşra teşkilatlarına 
215, Tarım ve Köyiş 
leri Bakanlığının 
taşra teşkilatlarına 
da 301 yeni kadro 
ihdas ediliyor. 
Tasarı, bugün 
TBMM İçişleri 
Komisyonunda 
görüşülecek.

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 Şubat 2008 ( uma
H E lT _ Sayfa 3

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Parke 
Taşı İmalathanesi ike içinden kaldırılıyor 

Belediye İşletmeleri 
biraraya toplanıyor

Gemlik Belediyesi tarafından kömür depoları yanı
na yaptırılacak Hizmet Üniteleri Merkezi’nin temel atma 
töreni Pazar günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 
Faruk Çelik’in katılımıyla yapılacak. 1.7 milyon YTL’ye 
malolacak olan merkez 7 bin metrekare alana kurulacak.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyetZblog/özcân vural

¥azı¥0RUM

Bir utanmazlık!...

Kadri GÜLER

Gemlik 
Belediyesi’nin 
çeşitli yerlerde 
bulunan hizmet 
birimlerini biraraya 
getirecek “Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
MerkezF’nin temel 
atma töreni pazar 
günü yapılacak. 
Törene Çalışma ve 
Sösyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
de katılacak.
7 BİN METREKARE 
KAPALI ALANI 
OLACAK
Eşref Dinçer 

. Mahallesi, kömür 
depolarının yanında 
7 bin 15 metrekare 
taban alanında 
7 bin metrekare 
kapalı alanı bulu
nacak olan Hizmet 
Merkezi’nin 
1.7 milyon YTL’ye 
mal olacağını 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, inşaatların 
v6 çevre düzen
lemesinin 
6 ayda tamam
lanacağını belirtti. 
75 araç kapasiteli 
otoparkı bulunacak 
olan Merkez de 
616 metrekare 
sundurma, 240 
metrekare sera, 
6 bin 956 metrekare 
Belediye hizmet 
binaları, 3 bin 900 
metrekare saha 
betonu bulunacak. 
Belediye Fen

İşlerine ait araç 
ve gereçler, Park 
ve Bahçeler 
İşletmesi, Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’ne 
ait araç ve gereç ile 
personelin kalacağı 
Hizmet Merkezi’hde, 
ayrıca sera, beton 
parke yapım binaları 
da bulunacak;
İlçe girişinde 
bulunan Beton 
Parke binalarının 
bu merkeze taşın
masından sonra 
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek Yerleşkesi 
önü ve ilçe girişi 
yeniden düzen
lenecek.
2 Mart 2008 Pazar 
günü saat 10.30 da 
Odun Depoları’nın 
yanındaki arsada 
yapılacak temel 
atma törenine 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in

katılmasının kesin
leştiğini söyleyen 
Belediye Başkanı

Turgut, Gemlik 
halkını temel atma 
törenine davet etti.

Milletvekillerine sürpriz zam tartışması 
nedeniyle kilitlenen Sosyal Güvenlik 
Reformu’na ince ayar çekildi.

Emekli milletvekillerine maaş artışı tasarı
dan çıktı.
" Bu kez de vekillerin sağlık harcamaları 

adeta bedavaya getirildi
Meclis’te görüşülen düzenleme ile mil

letvekilleri, eş ve çocuklarıyla birlikte 
sadece gazilere tanınan bir haktan yarar
lanacak ve hastanelerde tedavi masrafı * 
veya ilaç parası ödemeyecek.

. Hesap devlete yıkılacak “Devletin malı 
deniz yemeyen domuz” diyen atalarımız aca 
ba bu lafı bugünleri görerek mi söylediler. ?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın 
kuzeyinde sürdürdüğü sınır ötesi harekâtta 
çok sayıda şehit ve gazi verilirken TBMM’de 
görüşülen Sosyal Güvenlik Reformu’na sür
priz bir madde eklendi. Bu maddeyle mil
letvekillerine, sağlık masrafları açısından 
operasyonlarda yaralanan gazilere sağlanan 
haklar tanındı. Toplumun tüm kesimlerinden 
fedakârlıklar isteyen reform, milletvekilleri 
ve aileleri için sadece gazilere tanınan beda
va sağlık hizmeti getirecek.

Hastanelerde bu muhterem kişiler ve 
aileleri hiçbir tedavi masrafı ya da ilaç 
parası ödemeyecek.

Yeme de yanında yat.
Bu kıyak, reform tasarısı TBMM Plan ve 

Bütçe Alt Komisyonu’nda görüşülürken 
eklendi. Yine gizlice.

Sade vatandaş için önemli yükleri de 
beraberinde getiriyor.

Emeklilik yaşını 65’e yükselten, süt 
parasından, çocuk yardımına kadar pek çok 
ödemeyi kısıtlayan reformda, maaş zammın
dan vazgeçmesi istenen milletvekillerine 
sağlık harcamalarıyla ilgili imtiyaz tanındı.

Milletvekillere kıyak emekli maaşı düzen
lemesi son anda korsan bir ibareyle tasarıya 
eklenmişti. Ancak gizlice yapılan kıyağın 
basına milletvekilinin sızması üzerine kamu 
oyundan gelen baskıdan çekinen milletvekil
leri son anda bu düzenlemeden vazgeçti. 
Foyaları ortaya çıktı..

Tasarıya korsan biçimde giren kıyak 
maaş hükümleri yine korsan biçimde 
çıkarıldı. Ancak, milletvekillerine kıyak 
maaştan vazgeçme karşılığında, yine haram 
para istediler..

Tüm sağlık harcamalarınız devlet tarafın
dan karşılansın" önerisi geldi.

Jet düzenleme ile milletvekilleri sağlığı 
bedavaya getiriyor..

Millet sıkıntı çekerken .vekillerinin bu 
kadar duygusuz, bencil^izlieH sömürmesine 
ey halkım dur de..

Yaz -çiz, telefon -e-mail gönder .yüzlerini 
görebilirsen hesap sor.

Sor ki seni koyun sananlar uyandığını 
anlasınlar:

ABONE OLDUNUZ MU?
İGemlik KMrfezl ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyetZblog/%25c3%25b6zc%25c3%25a2n
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Esnafın bastırması üzerine Ticaret ve Sanayi 
Odası beton örnekleri aldırıyor 

Trafiğe kapatılan 
dere üzerinde 

inceleme başlatıldı

1J

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde İlçe Gruf 
Sağlık Başkanlığı sağlık dersi verdi 

Anne adaylarına 
sigaranın zararlar 

anlatıldı

Kadri GÜLER

BUSKİ tarafından 
kullanım ömrü 
dolduğu gerekçe
siyle trafiğe kapa 
tılan Çarşı Deresi 
üzerinin küçük 
araçlara yeniden 
açılması için 
başlatılan girişimler 
sürdürülüyor.
Geçtiğimiz günlerde 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt başkanlığında 
bir heyetin 
BUSKİ Genel

Hırsızlar depo kapağını 
kırdıkları TIR’dan 

225 litre mazot çaldı
Bursa'da kimliği 
belirsiz hırsızlar, 
depo kapağını 
kırdıkları TIR’dan 
225 litre mazot 
çaldı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesine 
bağlı Işıktepe 
Mahallesi Müjde 
Sokak üzerinde

Müdürü’nü maka 
mında ziyaret 
ederek, dere 
üzerinin trafiğe 
açılması için 
yapılan girişimler 
sonucu Oda’ya 
gönderilen bir 
yazı ile Dere 
üzerindeki beton 
ve demirlerin 
durumunun ince 
lenmesi istendi. 
Bu işi Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Bursa’dan 
bir firma ile anlaştı 
Dün, ilgili firma 

meydana gelen 
olayda, Fikret 
Mutlu'nun (54) 
park edip bıraktığı 
16 ZC 794 plakalı 
TIR’ın yanına gelen 
kimliği belirsiz 
şahıslar, benzin 
deposununkapağını 
kırıp 225 litre benzi
ni hortumla çekti. 
Dün sabah 

teknik elemanları 
trafiğe kapalı olan 
Dere üzerinden 
8 noktada alsfalt 
yarılarak beton 
örneklerini alarak 
laboratuvar 
incelemesine 
götürüldü.
Dere üzerindeki 
dolgunun sağlam 
çıkması halinde 
trafiğe kapalı 
olan Hükümet 
Konağı, Çarşı 
Meydanı arası 
küçük araç 
trafiğine açılacak.

saatlerinde
aracının yanına 
gelince durumu 
farkeden Mutlu 
polisi arayarak 
ihbarda bulundu. 
Olayla alakalı soruş
turma 
başlatan polis 
kimliği belirsiz 
hırsızların peşine 
düştü.

Gemlik İlçe Grup 
Sağlık Başkan 
hğı’nca Halk Eğitim 
Müdürlüğü bayan 
kursiyerlerine 
düzenlenen bil
gilendirme toplan
tısında sigaranın 
zararları ile gebelik 
ile emziren anne 
lerde beslenme 
kuralları anlatıldı. 
Gemlik İlçe Grup 
Sağlık Başkanlığı 
Hemşiresi Huriye 
Demir tarafından 
yapılan sinevizyonlu 
anlatıma bayan 
kursiyerler büyük 
ilgi gösterdi.
Sigaranın zararlarını 
altını çizerek anla
tan Gemlik İlçe 
Grup Sağlık Baş 
kanlığı hemşiresi 
Huriye Demir, bayan 
larında sigara içme 
meleri konusunda 
sık sık uyararak, 
sigaranın insan 
vücuduna verdiği 
zararları hatırlattı. 
“Sigara içmeniz 
bebeğinizi oksijen
siz bırakır. Sigara 
ayrıca düşük, ölü 
doğum ve anormal 
bebek sahibi olma 
riskini de artırır. Ne 
kadar çok sigara 
içerseniz risk de o 
kadar çok olacağın
dan sigarayı bütünü 
ile bırakmalısınız. 
Eğer bırakamıyor- 
sanız dumanı akci 
ğerinize çekme 
metisiniz. Pasif 
sigara içimi de 
zararlı olduğundan 
sigara içilen yerler
den uzak durunuz. ” 
şeklinde bayan 
kursiyerlere uyarıda 
bulanan konuşmacı 
hemşiresi Huriye 
Demir, “Alkol kul
lanımı bebeğinize 
ciddi zararlar vere
bilir. Alkolün ne 
kadarının güvenli 
olduğunu kimse 
bilmediğinden, en 
iyisi gebelik süre

since hiç alkol 
kullanmaması 
gerektiği önemli” 
dedi.
Demir, “Gebelikte 
beslenme diğer 
dönemlerdeki bes 
lenmeden çok daha 
önemlidir. Bebeğin 
tek besin kaynağı 
vardır siz gebelikte 
ne beslenme alış 
kanlıklarının ne de 
damak zevkinin 
değiştirilmesi gerek
mez dengeli ve 
çeşitli beslenmek 
önemlidir. Yapaca 
ğınız tek şey doğal, 
taze ve bol çeşitli 
besinler almaktır. 
Ancak şu anda 
kadar yediklerinizin 
arasında bebeğe 
zarar verecek bir 
şey olup olmadığını 
araştırmanızda 
fayda var. Gebeliği 
niz sırasında aldığı 
nız besinler plasen

ta aracılığı ile 
bebe ğinize de 
geçmektedir.
'O yüzden 
beneğinize zâfâf’rt 
olabilecek besin 
maddelerinden 
korunmanız 
gerekir. ” dedi. 
“Her hastanın 
kuralları ve işleyiş 
tarzları farklı 
olduğundan 
aklınıza takılan 
soruları önceden 
doktorunuza 
sormalısınız.” 
diyen Demir, 
şöyle konuştu. 
“Pek çoğu yanlış 
olsa da doğumla 
ilgili bir çok ön 
yargı aklınızı 
kurcalıyor olabilir. 
Doğum olayı ile 
ilgili aklınıza takılaı 
her soruyu dok
torunuza sorarak 
en doğru bilgileri 
edinebilirsiniz. ”

TM A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML

KflŞ€D€ B€KL£M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35
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Bursa Tarih ve Kültür 
Vakfı Genel Sekreteri 
Ahmet Erdönmez ile araş 
tırmacı gazeteci Raif

l Kaptan oğlu ile bir süre 
I görüştük.

Gemlik Kent Müzesi’nin 
oluşumunun direktörlü 
ğünü yürütecek olan emek
li Tarih Öğretmeni Ürer 
Konak, ben ve Belediye 
Başkanımız vardı bu 
görüşmede.

İnegöl, Orhangazi ve 
Karacabey Belediyeleri biz
den önce bu konuda giri 
şimlere başlamışlar.

Hatta İnegöl müzeyi oluş 
turmuş bile.

Yaptığımız görüşmeler 
çok olumlu geçti.

Bizim başlangıçta izleye
ceğimiz yol konusunda bil
giler aldık.

Sonuç olarak Vakfın 
danışmanlığında, Gemlik 
Kent Müzesi’ni kuracağız.

Bunun için adım adım 
Gemlik’i tarayacağız.

Bu hafta içinde büro 
oluşturulacak. Gelecek 
haftandan başlayarak 
çalışmalar hız alacak.

Kent Müzesine doğru

Bunun için zaman 
zaman Gemliklilerden 
yardım istenecek.

Bilinen şu ki, Gemlik 
konusunda elle tutulur ne 
bir belge, ne de bir dokü
man var.

Eski çağlarda Gemlik, 
OsmanlI döneminde Gem 
lik ve Cumhuriyet döne
minde Gemlik konusunda 
hiçbir şey toplanmamış..

Böyle olunca bu iş olduk 
ça zor.

En büyük zorluk belge 
lerin toplanmasında ola
cak.

Ama bulabildiğimiz kada 
rıyla bu işe başlayacağız.

Ürer Öğretmen, tecrübeli 
ve tarih bilgisi olan bir 
Gemlikli.

Herşeyden önce bir Gem

lik sevdalısı.
O’nûn gibi çok insan yok 

çevremizde..
Varsa da biz bilmiyoruz.
‘Gemlik’i seviyorum’ de 

mekle Gemlik sevilmez.
Biz bu işe el verirken, ya 

şadığımız bu kenti sevme 
miz ve çocuklarımıza bira 
kaçağımız bir miras olsun 
istedik.

Bu miras; tarihimiz, coğ 
rayamız, ekonomimiz, kül 
türümüz, sanatımız, yaşam 
tarzımız, sporumuz, suyu
muz herşeyimiz olacak..

Yarına bırakabileceğimiz 
herşeyi biraraya getirip 
daha sonra bir çatı altında 
sergileyeceğiz.

Bu bir başlangıç.
Kent yöneticileri kaldırım 

taşı döşemekle, temizlik

yapmakla sorumlu değiller 
artık.

Modern kent yöneticileri, 
doğal mirası korumak, bu 
mirası yarınlara taşımak ve 
kentlerini bir KÜLTÜR 
KENTİ yapmak için uğraş 
veriyor.

Bursa’ya bakın, bilhassa 
Osmangazi Belediyesi 
dünün Bursa’sını ortaya 
çıkaracak birçok projeye 
imzasını koyuyor.

Gemlik’te de eski bir bi 
nayı yeniden aslı gibi yapa 
rak geleceğe bırakmak için 
yola çıktık.

Kolay bir iş değil ama 
başarılmayacak bir iş de 
değil.

Bizim başladığımız yer
den bayrağı bir başkası 
alarak daha ilerilere taşıya
bilir.

Bu bir maratondur.
Uzun birkoşu ister.

Önemli olan yola koyulmak 
tır.

Biz yola üç kişi ile koyul
duk.

Başkan Mehmet Turgut, 
Kadri Güler ve Ürer Konak. 
Bu işi başaracağız.

DUYURU
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞIMDAN

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği 
Kültür ve Sanat 2007 yılı faaliyetleri incelendi. 
Derneğin faaliyetlerinin tamamı amacına uygun 

olarak eğitim öğretim ve konser faaliyetleri 
olarak yapıldığı görüldü.

Bu faaliyetlerle Gemlik’in sosyal ve 
kültürel hayatına katkı sağladığı Türk Sanat Müziği 

ve Türk Halk Müziği’nin halka tanıtıldığı, sevdirildiği 
Türk Sanat Müziği Yetişkinler Korosu, 

Gençler Korosu, Çocuk Korosu ve 
Türk Halk Müziği Korosu olarak

4 koronun ücretsiz olarak halka konserler 
verdiği tespit edildi.

Gemlik Belediyesi tarafından derneğe yapılan 
9.900.00- YTL yardımın amacına uygun olarak 

kullanıldığı hemşehrilerimize duyurulur.
Mehmet TURGUT 

Gemlik Belediye Başkam

■___ ’ a “3 .... , ‘___SERİNCE
ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ

KLİMA -SEBİL- BUZ MAKİNESİ

OREON Galana
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Türban gerilimi tırmanıyor 
Üniversitede türban 
serbestisi, 
ÜAK ile YÖK'ü 
birbirine düşürdü.
Tartışmalara 
AKP kanadı da 
katıldı. ÜAK dünkü 
toplantısında 
YÖK Başkanını 
istifaya davet etti. 
AKP'li Dengir Mir 
Fırat ise savcıları 
göreve çağırdı. 
Üniversitelerarası 
Kurul (ÜAK), 
Akdeniz Üniversite
si Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa 
Akaydın'ın 
başkanlığında 
Ankara Üniver 
sitesi Hukuk 
Fakültesi'nde 
toplandı. 
Toplantının 
ardından bir 
açıklama yapan 
Prof. Dr. Mustafa 
Akaydın, YÖK 
Başkanı Özcan'ı 
istifaya çağırdı. 
Üniversitelerarası 
Kurul (ÜAK) 
Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Akaydın, 
"Endişe etmeye 
başladığımız 
hususlar gerçek
leşmeye başladı,

YÖK'ün yazısı 
üniversiteleri 
zora soktu, türbanlı 
öğrenciler üniver
site binalarına 
alınmaya başlandı, 
üniversitelerde 
kargaşa 
yaşanıyor" dedi. 
Akaydın, "42. 
madde genel bir 
çerçeve çiziyor, 
YÖK Başkanının 
açıklamasının 
hukuki yönü yok, 
uzcan reKtorı'err 
suça teşvik 
ediyor, bu olsa 
olsa bir siyasi

değerlendirmedir, 
YÖK Başkanı 
Özcan'ı istifaya 
davet ediyoruz" 
AKP'li Fırat: 
Savcıları göreve 
çağırıyoruz 
AKP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Dengir Mir Fırat 
"Rektörler suç 
işliyor, savcıları 
göreve çağırıyoruz.' 
dedi. Fırat, 
hukukun ortadan 
Kaıbl rııhvaya" 
çalışıldığını da . 
belirterek, 
"Anayasa bugüne

kadar fiilen ihlal 
edildi" dedi.
Fırat, "Biz AKP 
olarak bunlar 
gibi ceberrut 
olamayız” diye 
konuştu.
Yaşanan 
tartışmaları da 
gereksiz bulan 
Fırat, Türkiye'de 
rejimin tehlikeye 
girmeyeceğini 
kaydetti.
Fırat, 17.madde 
için ae Anayasa 
Mahkemesi'ni 
bekleyeceklerini 
belirtti.

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 bastımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

35 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

ttlilMMAnlığı No: 38 GENLİK N: W il! li !l Fa: M li

Yaşamdan 
Çizgiler

Özgür KARA KAY/
İletişim Uzmar 

ozgkara@hotmail.con

BARIŞA DAİR

Tarihte ilk yazılı antlaşma olan Kadeş 
Antlaşmasından bugüne kadar dünyada 
yapılan savaşların maddi kaybı altına 
dönüştürüldüğünde yaklaşık 28 milyar ton 
altın veya 760 katrilyon dolarlık bir değer 
ortaya çıkmaktadır.

Bu miktar para inşanlığın gelişimi için 
harcansaydı; bugün, dünyamızdaki insan
ların yaşam seviyesi çok daha yüksek 
olurdu. Bu hesap, barışın sadece maddi 
yönünün dahi ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. Savaşlardaki manevi ka 
yıpların değerini ölçmek mümkün değildir. 
Dolaysıyla insanlık için barış kavramı da 
son derece önemlidir. Krezus'un şu sözü: 
"Barışta oğullar babalarını, savaşta 
babalar oğullarını gömer." Savaşın 
vahametini çok güzel özetlemektedir.

Gazi Mustafa Kemal'in "Yurtta Barış 
Cihan da Barış" cümlesinde belirttiği gibi 
uluslar arasındaki barış ülkedeki barışa; 
ülkedeki barış vatandaşlar arasındaki 
barışa; vatandaşlar arasındaki barış ailede
ki barışa; ailedeki barış ta insanın ken
disiyle barışık olmasına bağlıdır.

Özet olarak barış, insanın insanlaşmasıy- , 
la mümkündür. İnsanlaşma ise, inancın | 
vicdana aşılanması ve kimliğin akılla oluş
turulmasıyla sağlanır. Bugün Ortadoğu'da 
emperyalizmin ve yanlış İslamcılığın 
baskısı altında insanlar ezilmekte ve savaş 
yıllardır devam etmektedir.

Tarihte görüldüğü gibi 30 yıl,100 yıl 
savaşları bile barış antlaşmaları ile 
sonuçlanmıştır.

Her savaşın sonucunda yenen ve yenilen 
tarafların ikisi de maddi ve manevi büyük 
kayıplar vermesi, savaş yapmanın manasız 
lığını ortaya koymaktadır.

Ta baştan, barış yöntemlerinin aranıp 
bulunmasında büyük fayda vardır. 
Anadolu'nun birçok köyünde bireyler 
arasındaki antlaşmazlıklar köy ihtiyar kuru
lu tarafından uzlaşmacı bir yöntemle 
çözülerek mahkemeye aksetmesi önlen
mektedir. Bu uygulama, ülkeler arası 
düşünüldüğünde, Birleşmiş Milletler 
Kurumu uluslar arası uyuşmazlıkların barış 
içinde çözülmesinde tarafsız davranarak j 
barışa katkıda bulunabilir.

Günümüzdeki savaşların en büyük 1 
nedeni, dünya üzerindeki eşitsizliğin, 
açlığın, yoksulluğun, çevre sorunlarının 
sorumlusu liberal kapitalizm ve onun 
öncüsü ABD'dir. Savaş sanayisine dayalı | 
sistem, silah satışından büyük gelir elde 1 
etmekte ve ne yazık ki bu kazancı insan I 
kanı üzerinden sağlamaktadır. Dünyadaki] 
medeniyet örneği gösterilen ülkelerde bile 
savunmaya ayrılan bütçe, eğitim bütçesini 
den daha fazladır.

Bu acı gerçeklerin ışığı altında barışa ] 
bakalım. Devamı yarıl
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Terör yuvaları çembere alındı
Tunceli'de terör 
örgütü PKK'ya 
yönelik nokta 
operasyonları ve 
arama tarama 
faaliyetleri 
yeniden başlatıldı. 
Edinilen bilgilere 
göre, dün sabahın 
erken saatlerinden 
itibaren Tunceli'deki 
kırsal alanda 
PKK'h teröristlere 
yönelik hava 
operasyonu 
gerçekleştirildi. 
Tunceli Jandarma 
Bölge 
Komutanlığı'na 
bağlı çok sayıda 
Jandarma Özel 
Hareket Timi, 
helikopterlerle

Bursaray'da 23 Nisan atağı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 23 * 
Nisan'da Bursaray'ın 
B etabının açıla
cağını, C etabının da 
temelinin atılacağını 
belirterek, A etabını 
da Besaş'a kadar 
uzatma çalışması 
yaptıklarını söyledi. 
Bursa Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(BUSİAD) yeni yöne
tim kurulu üyeleri 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i 
ziyaret etti.
Başkan Şahin, 
BUSİAD'ın Arif Özer 
Başkanlığındaki yeni 
yönetim kurulunu 
ağırlarken, Bursa ile 
ilgili yapılacak her

EL€MRN RRRNIYOR

Bünyemizde çalışacak 
BAYAN ELEMfiN ve 

BAYAN TEMİZLİKÇİ aranıyor.
YATAŞ

Gazhane Cad. No: 11. GEMLİK 
Tel: 0.224 S14 Tl T?
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operasyon 
bölgelerine bırakıldı. 
Teknik takip 
sonucu Ovacık, 
Munzur ve Mercan 
dağlan üzerindeki 
noktalarda 
PKK'h grupların 
kış üslenmesi 

güzel işin arkasında 
olduklarını vurgu
ladı. Bürsa'da 4 yılın 
çok hızlı geçtiğini 
anlatan Başkan 
Şahin, "Kamuda 
görev süreleri adeta 
rüzgar gibi geçer. 
Ancak biz bu dört 
yıla çok hizmet 
sığdırdık. Bugüne 
kadar ön planda 
ulaşım yatırımları 
vardı. Bu yıldan 

yaptığının belirlen
mesinin ardından 
bölgeye 4 Skorşky 
helikopterle 
birçok kez 
asker bırakıldı. 
Kar kalınlığının 
2 ile 3 metre 
arasında değiştiği

sonra Bursa'nın 
marka kent olma 
yolunda attığı adım
ları hızla fark ede
ceğiz. Tarihi alanda 
Balibey Hanı 
hizmete girecek. 
Merinos Parkı yaz 
aylarında açılacak. 
Bursaray'ın B etabı 
hizmete girerken, C 
etabının temelini 
atacağız. Bursa'da 
yıllardır arzu edilen, 

H€MŞİR€ ARANIYOR

Orhangazi'deki 
Özel Zeytin Tıp 

Merkezi'ne tecrübeli 
HEMŞİRE alınacaktır

AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
MUSTAFA HİÇDURMAZ 
GSM: O 505 258 39 71

bu bölgeler, 
Tunceli 
Jandarma 
Bölge 
Komutanhğı'ndan 
havalanan 
helikopterler ile 
taşınan Jandarma 
Özel Hareket 
Timleri tarafından 
çembere alındı. 
Bölgede arama 
tarama faaliyetleri 
başlatılırken Zırhlı 
araçların ise 
sabah erken 
saatlerde 
Tunceli-Ovacık 
yolunun geçtiği 
Munzur Vadisi'ndeki 
stratejik geçiş 
noktalarında tedbir 
aldığı gözlendi 

beklenen projeleri 
bir bir hayata 
geçirdik" dedi. 
BUSİAD yönetimine 
çalışma sistemleri 
ile ilgili tavsiyelerde 
de bulunan 
BaşkaneŞahin, 
yönetimdeyken 
planlanan çalış
maların derhal haya
ta geçirilmesi gerek
tiğini, kendilerinin 
4 yılda aldıkları 
mesafenin arkasında 
planlamanın yat
tığını vurguladı. 
Hiçbir planın bek
letilmemesi gerek
tiğinin altını çizen 
Başkan Şahin, 
toplantılarla, 
konuşmalarla 
vakit kaybedilmeme
sine işaret etti.

Erdoğan; 'Harekat 
hedefine ulaşınca 

asker dönecek

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'nin sınır 
ötesi harekatının 
amacı, kapsamı 
ve hedefinin belli 
olduğunu belirterek, 
hedefe ulaştıktan 
sonra Türk askerinin 
geri döneceğini 
söyledi. .
Edinilen bilgiye 
göre, Başbakan 
Erdoğan -Gates 
görüşmesinde, 
Türkiye'nin sınır 
ötesi harekatı 
gündeme geldi. 
Erdoğan, Türkiye 
olarak sınır

Sarıgöl; “AİHM’e 
kadar gideceğim”
Şişli Belediye Başka 
nı Mustafa Sarıgül, 
Yargıtay Hukuk Ge 
nel Kurulunun hak 
kında verdiği karara 
ilişkin, "Hukuk müca 
delemiz sonuna ka 
dar devam edecek, 
gerekirse Avrupa 
İnsan Hakları Mah 
kemesi'ne kadar 
gideceğim" dedi. 
Sarıgül, CHP Genel 
Başkanı Deniz Bay 
kal'ın Yargıtay Genel 
Kurulu'na kadar gi 
derek bir siyasi ra 
kibini antidemok 
ratik yollarla enterne 
etmeye çalıştığını" 
öne sürerek, bu ko 
nudaki değerlen 
dirmeyi vatandaşlara 
bıraktığını söyledi. 
Sarıgül, bundan son 
ra Ankara 24. Asliye 
Hukuk Mahkemesin 
de konunun tekrar 
görüşüleceğini belir 
terek, "İnanıyorum ki 
orada doğru karar 
çıkacaktır. Bu arada 
Yargıtay ile ilgili bir 
şey söylemek iste 

ötesi harekatlarının 
kapsamı, amacı 
ve hedefinin belli 
olduğuna işaret 
ederek, hedefe 
ulaşıldıktan 
sonra Türk 
askerinin geri 
çekileceğini söyledi. 
Erdoğan, görüşme 
de, sınır ötesi 
operasyonla ilgili 
bir süre belirtmedi. 
Görüşmede, 
Erdoğan ve 
Gates'in ABD 
Başkanı Bush'un 
PKK için 'Ortak 
düşman' sözü 
ifade edildi.

rim, Yargıtay Genel 
Kurulu geçen hafta 
toplandı 27-19 'Mus 
tafa Sarıgül kalsın' 
diyor. Bu hafta 
toplanıyor 27-19 
'Mustafa Sarıgül par
tiden gitsin' diyor. 
Ne oldu da bir hafta
da 8 tane yargı üyesi 
görüşlerini değiştir
di. Kamuoyunun ilgi
sine ve takdirine 
sunmak istiyorum. 
Hukuk mücadelemiz 
sonuna kadar devam 
edecektir. Gereki 
yorsa Avrupa İnsan 
Hakları Mahkeme 
si'ne kadar gidece 
ğim. Baykal ve 
arkadaşları CHP'yi 
gasp etmiştir, zim
metine geçirmiştir. 
Bu zimmet bitecek. 
CHP'yi beceriksiz, 
yeteneksiz, hiçbir 
şey üretmeyen 
sadece kendi koltukı 
tarım koruyan 
Baykal ve arkadaş 
larından kurtara
cağım. Bütün müca 
delem bu" dedi.
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Korna kavgası kanlı bitti
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde araç sürü 
cüsüyle bisikletli 
vatandaşların 'kor 
na çalma* kavgası 
kahlı bitti. Olayda 
bir kişi darp sonucu 
bir kişi de bıçakla 
yaralanarak has
tanelik oldu.
Edinilen bilgiye gö 
re, Mesudiye Mahal 
leşi İnegöl Cadde 
si'nde meydana ge 
len olayda Turan I. 
(20) idaresindeki 16 
PU 379 plakalı ara 
cıyla seyir halindey 
ken yol istemek 
amacıyla bisikletli 
kişilere korna çaldı. 
Bir süre sonra ben

90 bin YTL'lik ilaç çaldılar
Bursa'da gece yarı 
sı kapısını kırdıkları 
eczaneye giren 
hırsızlar 90 bin 
YTL'lik ilaç çaldı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Kükürtlü 
Mahallesi'nde 
Ceyda Derin'e ait 
eczaneye giren kim

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

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

ACİLSATILIKvtKİRALIKLARINIZİCİNBİZİARAYINIZ |
Bursa Yolu üzerinde Serbest Bölge girişi 

Bursa yoluna 100 m cepheli 6200 m2 Kiralık boş arsa !

İ

1 
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.

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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

zin istasyonuna 
gelen Turan I., 'bize 
neden korna çaldın, 
bize korna çala 
mn...' demesi üzeri 
ne tartışma çıktı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesiyle Tu 
ran I. darp sonucu 
yaralandı. Kavgayı 
ayırmak isteyen 
Osman C. (30) kim
liği belirsiz kişi 
tarafından bıçak1 
landı. Yaralılar İne 
göl Devlet Hasta ne 
si'ne kaldırıldı. Polis 
olaya karışan zan
lıların yakalanması 
için geniş çaplı 
soruşturma başlattı.

liği belirsiz hırsızlar, 
90 bin YTL'lik ilaç 
çaldı. Dün sabah 
saatlerinde eczane 
yi açmaya gelen 
görevliler durumu 
fark ederek polise 
ihbarda bulundu. 
Asayiş Şube Müdür 
lüğü ekipleri, soruş
turma başlattı..

Tiner içen ağabeyim oldurdu
Bursa'da bir kişi, 
eve tiner içerek 
gelen ağabeyini 
bıçaklayarak 
öldürdü. Kendisi de 
yaralanan şüpheli 
tedavi için kaldırıl 
dığı hastanede 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre,dün öğle saat
lerinde Musababa 
Mahallesi Işık Sokak 
üzerinde meydana 
gelen olayda, tiner 
çektikten sonra eve 
yarı baygın halde 
gelen A.A. (24), 
kardeşi M.A. (21) ile 
tartışmaya başladı. 
Yeni evlenen M.A., 
eve bu şekilde 
gelmemesi için daha 
önce de uyardığı

Havalandırma boşluğuntlan ilişe» isti M

K

&

ağabeyiyle kavgaya 
tutuştu. Birbirine 
giren ağabey-kar 
deşin kavgasında 
kan aktı. Kavga 
sırasında bacağın
dan yaralanan M.A., 
öfkesine hakim 
otamayarak 
ağabeyini 
karnından bıçakladı.

Bursa'da bir iş 
merkezi inşaatında 
havalandırma 
boşluğundan düşen 
işçi kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi Odunluk

Ecel otobüs durağında yakaladı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
otobüs durağındaki 
kaldırımda oturduğu 
sırada aniden 
yere düşen kişi 
hastaneye kaldırıl
mak istenirken 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, Karaman

Cebinden tiner 
poşetleri çıkan 
A.A., olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kavgada yaralanan 
M.A. yakınları tara 
fından önce Setbaşı 
Sağlık Ocağı'na, 
oradan da Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı

Mahallesi Orhaneli 
Yolu üzerindeki bir 
iş merkezi inşaatın
da çalışan Mehmet 
Aksoy (52) hava
landırma boşluğun
dan aşağıya düştü.
Yaralanan Aksoy, 
olay yerine çağrılan 
ambulansla Çekirge

Mahallesi Kemer 
Caddesi'ndeki 
otobüs durağında 
kaldırımda 
oturan Necati 
Şentürk (55), 
aniden yere düştü. 
Durakta otobüs 
bekleyen vatan
daşlar durumu 
hemen 112 Acil 

__

ağabey katili M.A., 
tedavisinin ardından 
emniyete götürülür 
ken, savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Bu arada, 
bir oğlunu kaybe
den, diğer oğlu da 
yaralanan acılı anne 
C.A., olay yerinde 
baygınlık geçirdi. 
Sağlık ekipleri 
yaşlı kadına sakin
leştirici iğne 
yaparak teselli 
etmeye 
çalışırken, şüphe 
linin karısı da göz 
yaşlarına boğuldu. 
Geçen yıl evlenen 
çiftin 50 günlük bir 
bebekleri olduğu 
öğrenildi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Aksoy, yapılan 
müdahaleye 
rağmen dün 
sabah saatlerinde 
hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Servise bildirdi. 
Olay yerine gelen 
ambulansla 
hastaneye 
kaldırılmak 
istenilen 
Necati Şentürk 
hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Banka ve kart 
borçları çığ 
gibi büyüyor

Yurttaşların banka 
lara olan tüketici kre
disi ve kredi kartı 
borçları, 15-22 Şubat 
haftasında 31.6 mi 
İyon YTL artarak 95 
milyar 438.9 milyon 
YTL'ye yükseldi. 
Bankaların tüketici 
kredisi alacakları 
anılan haftada 
656.5 milyon YTL 
artarak 68 milyar 
612.3 milyon YTL'ye 
çıkarken, kredi kartı 
alacakları 584.9 
milyon YTL azalarak 
26 milyar 826.5 
milyon YTL'yi indi. 
Merkez Bankasi'nın 
verilerinden 
yararlanarak 
yapılan hesaplamaya 
göre, konut * 
kredisi alacakları 
227 milyon YTL'lik. 
artışla 32 milyar 
437.3 milyon YTL 
oldu. Taşıt kredi

lerinin 36 milyon 
YTL'lik azalışla 
5 milyar 790.3 
milyon YTL'ye 
indiği bu dönemde, 
diğer tüketici 
kredileri İse 425.5 
milyon YTL artarak 
30 milyar 384.6 
milyon YTL'ye çıktı. 
Tüketicilerin bankala 
ra olan kredi kartı 
borçlarının 26 milyar 
784.7 milyon 
YTL'sinin Türk 
parası, 41.8 milyon 
YTL'sinin ise 
yabancı para 
cinsinden olduğu 
belirlendi. Anılan 
haftada YTL 
cinsinden kredi 
kartı borçlarında 577 
milyon YTL, yabancı 
para cinsinden 
kredi kartı .borçların
da ise 7.7 milyon 
YTL'lik azalma, 
yaşandı.

Görev Tazminatı kaldırılıyor

Kıdem süresi 
beş yılı aşan 
memurlara, 
"görev tazminatı" 
ödenmesine ilişkin 
düzenleme, yürür
lükten kaldırılıyor. 
Meclis Genel 
Kurulu'nda kabul 
edilen kanunla, 
5 yıl kıdemi olan 
memurlara öden
mesi öngörülen 
ancak bugüne 
kadar hiç uygulan
mayan "görev 
tazminatı", ilgili

kanun hükmündeki 
kararnameden 
çıkarılıyor.
1989 yılında 
çıkarılan 
düzenleme ile 
memurlara 
verilmesi 
öngörülen 
"görev tazminatı", 
kapsamı geniş 
tutulduğu ve 
bütçe imkanları 
çerçevesinde 
ödenmesi mümkün 
olmadığı için hiç 
uygulanmadı.

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
KIRPAR! A.Ş. bünyesinde 

çalıştırılmak üzere Meslek Lisesi 
mezunu elemanlar alınacaktır, 

(Formlar güvenlikten alınacaktır,) 
MEST ALBAY LTD.ŞTİ. 

Bilgi için: Mesut Keskin 
0.532 511 90 22

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■hiiiimiiuiiiriim ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 

Mermer Fabrikamızda çalışacak 
BAY ve BAYAN 

vasıfsız ELEMANLAR 
ve mutfak islerinde çalışacak 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur,
İYİ DERECEDE MUHASEBE BİLEN

ELEMAN VE SEKRETER ARANIYOR 
Müracaatlar için 5131816 notu telefona 

CV faxlanması gerekmektedir, 
VERONA MERMER LTD.ŞTİ. 
Gemlik yolu Mevkii Yalova Yolu 2. Km. 
Gemlik/bursa-Tel: 513 47 39

=

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
RECEP İVEDİK

ULAK
ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARINDA

(Rezervasyon 
Tel :513 33 2i)

11.30 - 14.00 - 16.15 - 19,00 - 21,15
14.00 - 19.00 -21.(5

11.30 - 16.15

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12
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Voleybolda t emsilerimiz belli oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci Küme Genç 
Kızlar Voleybol İl 
Birinciliğinde Gemlik'i 
temsil edecek 
iki takım dün 
oynanan maçlar 
sonunda belli oldu. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti'nin organize 
ettiği Verona Mermer 
Genç Kızlar Voleybol 
birinciliğinde 
nefes kesen maçlar 
sonunda Ticaret 
Meslek Lisesi ile 
Gemlik Lisesi 
takımları ilk iki sırayı 
alarak gruptan 
başarıyla çıktılar.
KIZLAR 
Dün oynanan ilk 
maçta bir galibiyet v 
e bir yenilgisi bulu
nan Gemlik Lisesi 
ile bu yıl bekleneni 
veremeyen ve iki 
maçta da yenilgi 
alan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
karşı karşıya geldi.

Önceki yıllarda birin
ciliği kaptırmayan 
Celal Bayar 
Lisesi karşısında 
mutlak galibiyet 
isteyen takım 
Gemlik Lisesi oldu. 
Setleri 25-17 ve 
25-11 alan Gemlik 
Lisesi maçı 2-0 
kazanırken iki gali
biyetle il birinci 
liginde Gemlik'i 
temsil edecek ilk 
takım olmayı başardı. 
Günün ikinci maçında 
ise adeta nefesler 
tutuldu.
İki maçını da alarak 
büyük avantaj 
sağlayaçı Ticaret 
Meslek Lisesi takımı 
Kız Meslek.Lisesi ile 
yaptığı maçta,ilk 
seti 25-19 aldı.
İkinci sette büyük 
mücadele yaşanırken 
setin sonlarına doğru 
aradaki farkı açmaya 
çalışan Kız Meslek 
Lisesi takımı bu farkı 
koruyamayınca 
alması beklenen 

sette durum bir 
araT24-24 oldu. 
Rakibinin yaptığı 
hataları iyi değer
lendiren Ticaret 
Meslek Lisesi 
takımı seti 27-25 
alarak maçı 2-0 
kazanırken 
galibiyetini üçe 
çıkararak Gemlik'i 
temsil edecek 
ikinci takım olmayı 
başardı.
ERKEKLER
Erkeklerde işe günün 
ilk maçında İHL ile 
Gemlik Lisesi karşı 
karşıya geldi. İlk seti 
25-23 alan İHL ikinci 
seti de 25-23 alarak 
maçı 2-0 kazandı. 
Günün son maçında 
ise Cçlal Bayat; 
Anadolu Lisesi 
takımı Ticaret Meslek 
Lisesi takımını 
25-10 ve 25-13'lük 
setlerle 2-0 
yenerek il birinciliğine 
katılmak için kendine 
büyük avantaj 
sağladı.
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Kalp hastalarında vitamin hapı uyarısı
Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Bülent Görenek, kalp 
hastalarının ilaç alır 
gibi antioksidan, vita
min ya da mineral 
hapları almasının 
yararı olmadığını 
söyledi.
Avrupa Kardiyoloji 
Derneği Eğitim 
Komitesi üyesi de 
olan Prof. Dr.
Görenek, özellikle 
son yıllarda kalp 
hastalarına ilave vita
min ve mineral 
takviyesi konusunun 
gündeme geldiğini; 
bu durumun hasta
ların yanlış tedavi 
arayışlarına yönelme
sine neden olduğunu 
belirtti.
Vitamin önerilerinin 
kalp hastalarının 
kafasını karıştırdığım 
söyleyen Prof. Dr.

Kızamık virüsü 2010’a kadar yok edilecek
Sağlık Bakanlığı, 
uzun yıllardır minik 
leri yatağa düşüren 
ve tedavisi mümkün 
olmayan kalıcı hasta 
hklara yol açan kıza
mık virüsünün 2010 
yılına kadar yok edil 
meşini hedefliyor. 
Ülkedeki aşılama 
çalışmalarına ilişkin 

Görenek, şöyle 
konuştu: "Hastalar 
'bir omega 3 ya da 
vitamin tableti alır
sam her şey 
çözümlenecek' gibi 
hatalı ve son derece 
tehlikeli bir yargıya 
kapılıyor. Ne yazık ki 
kalp hastalıklarından 
korunma da tedavi de 
bu kadar basit 
değildir. Kalp hasta
larının ilâç alır gibi 
antioksidan, vitamin 
ya da mineral hapları 
almasının yararı yok
tur. Yapılmış çalış
malar göstermektedir 
ki antioksidanların, 
Vitaminlerin ya da 
omega-3 yağ 
asitlerinin ilaç gibi , 
ilave olarak alınması, 
kalp hastalarına ek 
bir yarar sağlama
maktadır. Selenyum, 
çinko gibi mineral
lerin doğal olmayan 
yollardan almasının 
kalbe ek bir yararı

"Genişletilmiş Bağı 
şıklama Programı" 
(GBP) çerçevesinde 
bir dizi' yem' düzen
leme yapan Bakanlık, 
yeni hedefler de 
belirledi. Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, 
bu konuda bir "daimi 
genelge" yayımlaya 
rak, GBP çalışma 
Jarında özel sektör

foktur."
Prof. Dr. Görenek, 
üzüm çekirdeği yiyen, 
balık yağı içen, çinko, 
selenyum ya da bazı 
vitaminleri ve antiok- 
sidanları hap şek
linde alan kişilerin 
koroner arter 
hastalığından korun
masının yanliş algı
dan başka bir şey 
olmadığını belirterek, 
"zaten gerekli, plsa 
kardiyoloji uzanan
larının bunları, tüm 
haştalarına reçete 
etmesi gerektiğini", 
bildirdi."Tabii ki vita
minler, mineraller, 
antioksidanlar alı
nacak ama bu doğal 
beslenme ile olacak" 
diyen Prof. Dr.
Görenek, şöyle 
devâm etti:"Bu 
bakımdan hastaların 
aklını karıştıracak 
Önerilere gerek yok
tur. Hekim olarak 
bizim bile telaffuzun

dahil tüm sağlık ku 
rum ve kuruluşların^ 
ca bu genelgenin te 
mel'başvuru kaynağı 
olarak kabul edil 
meşini istedi. Buna 
göre Bakanlık, GBP 
kapsamında boğma 
ca, difteri, tetanos, 
kızamık, kızamıkçık, 
kabakulak, tüberkü 
loz, poli omyelit ve 

da zorlandığımız 
minarelerin ilaç gibi 
hastalâra tavsiye 
edilmesi doğru 
değildir. Aslında kalp 
hastalarına önerile 
rimiz son derece açık 
ve nettir; bol yeşillik 
ve meyve şebze, bol 
balık eti. Yağsız tavuk 
etini kırmızı ete tercih 
eden bir diyet, katı 
yağlardan ve hamur. 
işlerinden uzak 
kalmak, şigara 
içmemek ve düzenli 
spor yapmak. Bunları 
yapmayıpuişin kolayı
na kaçarak 'Ben şu 
antioksidânı, 
selenyumu, çinkoyu 
mutlaka besinlere ek 
olarak almalıyım, 
bunlar beni koroner 
arter hastalığından 
korur' düşüncesi, ne 
yazık ki doğru 
değildir. Bu, kişinfrı 
kendisini kandır
masıdır, para ve 
zaman kaybıdır.'

Hepa tit-B i|e Hemo 
filus influenza tip 
b’ye (menenjit) 
bağlı hastalıkların 
yanı sıra bu 
hastalıklardan 
kaynaklanan 
bebek ve çocuk 
ölüm (eriyle kalıcı 
sakatlıkların 
engellenmesini 
hedefliyor.

Az tuz, düşük 
kalp krizi riski

İç Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Murat Akbaş, 
anne sütünden 3 kat 
fazla tuz içeren 
mamalarla beslenen 
bebeklerin tansiyon
larının nörmalden. 
daha yüksek olarak ,, 
ölçüldüğünü söyledi. 
Annelerin bebek
lerinin mamalarına1 
kesinlikle tuz katma
ması gerektiğini 
belirten Akbaş, 
Online Sağhk'a 
(www.pnlinesaglik.co 
m) yaptığı açıklama
da, çok sayıda 
hastalığın temelinin . 
çocukluk ve gençlik 
yıllarında atıldığına 
dikkat çekti, Birçok 
insanın, tuzun 
sadece tansiyon 
hastalarına zararlı 
olduğunu sandığını 
ifade eden Dr. Murat 
Akbaş, yapılan 
araştırmaların bu 
maddenin her yaştan 
insana zarar vere
bildiğini ortaya 
koyduğunu anlattı. 
HollandalI bilim 
adamlarının 245 
bebek üzerinde yap
tıkları araştırmada, 
anne sütünden üç kat 
fazla tuz içeren 
mamalarla beslenen 
bebeklerin tansiyon
larının daha yüksek 

olarak ölçüldüğünü 
bildiren Akbaş, 
bebeklerdeki 
tansiyon yüksek
liğinin ileriki yıllarda 
da devam ettiğini 
bildirdi. Günlük 
beslenmelerindeki 
tuz tüketimini önemli 
miktarda düşüren 
insanların, gelecek 
10-15 yılda kalp- 
damar hastalıklarına 
yakalanma 

>olasilığııpiın yüzde 
25 oranında 

azaldığını kaydeden 
Dr. Murat Akbaş, 
bü kişilerin kalp- 

damar hastalıkların
dan ölme riskinin 
de yüzde 20 
düştüğünü belirtti. 
İç hastalıkları uzmanı 
Dr. Akbaş, yemek
lerin lezzetini arttır
mak için, tuz yerine 
maydanoz, nane, 
kekik, dereotu, 
rezene, fesleğen gibi 
bitkiler kullanılabile- . 
ceğini dile getirdi. 
GÜNLÜK 5 GRAM 
CİVARINDA TUZ 
İHTİYACI KARŞILAR 
Tuzun insan sağlığı-; - 
na çeşitli şekillerde 
zarar verebildiğini, 
bu zararların 
başında da tansiyon 
hastalığının geldiğine 
dikkat çekildi

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 qo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd, 513 10 95
Nüfus Md. ‘ 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07

Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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
Tomokay Tomografi oidıu oo
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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 işi. Md. 613 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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

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

ın
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 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37

Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46

Yeni Likitgaz 513 65 00

BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00

Akçagaz 514 88 70

Totalgaz 51417 00

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

NÖBETÇİ ECZANE

29 Şubat 2008 Cuma 
ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 1/B 

Tel: 5133716 GEMLİK

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 35 SAYI : 2992 

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

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

İstiklal Cad. Bora Sok. Nq:3/B 
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET < 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) .

http://www.pnlinesaglik.co
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